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Szanowni PG11stwO 
Burrnistrzowie i W6jtowie Gmin Wiejskich i Miejsko-Wiejskich 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w Krakowie zaprasza soltys6w, rady soleckie, 
radnych i pracownikow UG, czlonkow KGW i OSP oraz aktywnych mieszkailcow gmin na szkolenie e
learningowe pn. 

"Fundusz solecki jako narz~dzia aktywizacji wsi". 

Szkolenie odb~dzie s i~ w terminie od 14 sierpnia do 30 wrzesnia 2020 roku na platformie edukacyjnej 
www.cdrkursy.edu.pl. 

Celem szkolenia jest wyposatenie uczestnikow w wiedzy potrzebn~ do wykorzystania w procesach rozwoju 
lokalnego w oparciu 0 fundu sz solecki. 

Szkolenie sklada siy z czterech modul6w edukaeyjnych: 

I. Partycypacja spoleczna w rozwoju obszarow wiejskich 
2. Zasady fonnalno-prawne funkcjonowania funduszu soleckiego 
3. Fundusz solecki "Krok po kroku" 
4. Przyklady dobtych praktyk. 

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposob ci~gly od 22.07.2020 r. (takte w trakcie szkolenia) do 
18.09.2020 r. Zgloszenia na zal'!czonej Karcie zgloszenia lIczeslnictwa w fonnie skanu lub zdj~cia prosimy 
przesylac mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lubpod faxem na nr: 12-424-05-05.0 terminie udostypnienia 
szkolenia poszczeg6lnym osobom b~dzie decydowac dopeln ienie formalnosci zwi~nych ze zgloszeniem. 

Uczestnicy szkolenia zobowi~zani s~ do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyn~ 

aplikacj~ konieczn~ do korzystania z narzydzia szkoleniowego jest przegl~darka intemetowa. Osoby 
zakwalifikowane na szkolenie otrzymaj~ potwierdzenie przyj,cia wraz z indywidualnym loginem i haslem 
dostlfpu oraz instrukcj(f. logowania. 

Uczestnicy szkolenia otrzymaj~ zaswiadczenie 0 ukoilczeniu szkolenia wydane przez CDR O/Krakow. 
Warunkiem otrzymania zaswiadczeniajest pozytywny wynik testu zaliczeniowego. 

Zwracamy sitr w prosb'l 0 rozpowszechnienie infonnacji 0 szkoleniu na terenie Panstwa gminy. B~dziemy 
wdzi~czni za umieszczenie informacji w og6lnodost~pnych miejscach, a takze na stronie intemetowej oraz w 
mediach spolecznosciowych celem poinformowaniajak najwiykszej liczby ch~tnych. 

Z powaZaniem, 

Osoby do kontaktu: 
• w sprawach merytorycznych: 
Andielika \Vdowicz - Dzial Rozwoju Obszar6w Wiejskich 
tel. 124240525, e-mail: a.wdowiczla..cdr.gov.pl 
• w sprawach organizacji i rekrutacji: 

/!:t:J:~ 
( ; - Jo/anta Brudnik 

Grzegorz Dziedzic - Zesp61 Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego 
tel. 124240506, e-mail: g.dziedziciU>cdr.gov.pl 

Zal~czniki: 

- karta zgloszenia uczestnictwa - haononog[~am~. ~ ________________________________________________________________________ ----

CDR W BRWINOWIE 
ul. Pszczelinska 99, 05-840 Brwinow 
tel. 22 729 66 34 do 38 
tel. sekretarial22 729 59 37 
fax 22 729 72 91 
e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl 

ODDZIAt W POZNANIU 
uL Winogrady 63 
61-659 Poznan 
tel. 61 8232081 
fax 618201971 
e-mail: poznan@cdr.gov.pl 

ODDZIAt W RADOMIU 
ul. Chorzowska 16118 
26-600 Radom 
tel. 48 365 69 00 
fax 48 365 49 70 
e-mail: radom@cdr.gov.pl 

ODDZIAt W WARSZAWIE 
ul. Wspolna 30 
00-930 Warszawa 
tel. 226232849 
tel. 22 623 28 50 
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl 


