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, dnia 12 grudnia
grud 2018 r.

Szanowni Państwo!
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
W w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2014 2020 organizuje w dniach
ach
10-11 stycznia
stycz
2019 r. Seminarium podsumowujące XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac
Scaleniowych w sali konferencyjnej
konferencyjnej Hotelu Best Western Efekt Express Krakow Hotel
Hotel,, ul. Opolska
14a, 31-323
323 Kraków.
Kraków
Przeprowadzenie Seminarium ma na celu – poza uroczystym wręczenie
wręczeniem nagród i dyplomów
laureatom
aureatom konkursu – podniesienie wiedzy pracowników administracji rządowej i samorządowej
zaangażowanych we wdrażanie operacji typu „Scalanie
„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2014 2020,, a także wymianę zdobytych doświadczeń i prezentację dobrych
praktyk stosowanych przy realizacji prac scaleniowych
s
ch przyczyniających się do wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich.
wiejskich
Udział w seminarium jest bezpłatny. Natomiast uczestniczy seminarium po
ponoszą
noszą koszty dojazdu
dojazdu
i noclegu. Dla uczestników seminarium koszt noclegu wynosi 230 zł w pokoju jednoosobowym i 260 zł
w dwuosobowym.
W związku z tym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w planowanym seminarium.
seminarium
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez zgłoszenie imienia i nazwiska osoby biorącej
udział w szkoleniu oraz informacji o potrzebie rezerwacji hotelu pod
od adres ee-mail
mail organizatora:
halina.stachura@urk.edu.pl do dnia 20.12.2018 r. W razie ew. pytań prosimy o kontakt pod nr tel.
+12-662
662 45 03. Ilość miejsc jest ograniczona.
ograniczona
Z wyrazami szacunku
dr Justyna Matys

dr hab. Jacek Pijanowski
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Załącznik: Program seminarium
s

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2014 2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

