
           

 

 

ZAPRASZAMY 
na XI spotkanie organizacji pozarządowych  w ramach sieci Europa Café 

powiązane ze spotkaniem informacyjnym o projekcie  

„Transnational Education in LEADER Implementation” TELI2  

w ramach Programu Erasmus+ 

 

Bochnia, 29-30 czerwca 2018 r. 

 

 

 

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.: 

 

 Dowiesz się więcej o nowym instrumencie finansowym dla NGO dot. wartości 

europejskich  

 Uzyskasz informacje co dzieje się na bieżąco w UE w kwestiach NGO - update 

europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie) 

 Poznasz jakimi kwestiami związanymi z Edukacją Europejską zajmują się uczestnicy 

spotkania (Małe tematy) 

 Dowiesz się więcej o programach edukacyjnych UE oraz o projekcie Erasmus+ TELI2 

 

 

Program 

 

29.06.2018r., piątek 15.00 – 20.30  
 

15.00 - 15.45 Powitalny lunch i kawa  

 

15.45 - 16.00 Powitanie uczestników i przedstawienie programu 

Koordynuje: Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć 

LGD 

 



16.00 - 17.30 Europa Cafe’ - Wprowadzenie do nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. 

wartości europejskich oraz update europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie) 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180412IPR01607/eu-must-support-civil-

society-organisations-promoting-european-values 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-

0189&language=EN 

Koordynuje (speaker): Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum 

NGO Poznań 

 

17.30 - 17.45 Przerwa 

 

17.45- 19.00 Europa Cafe’ – 3-4 ‘Małe tematy’ od uczestników spotkania - motyw przewodni 

Edukacja Europejska  

Koordynują (speakerzy):  wg zgłoszeń uczestników (szczegóły tbc) 
 

19.00 - 20.30 Kolacja 

 

 

 

30.06.2018r., sobota 10.00 – 15.45 
 

10.00 - 15.45 Spotkanie informacyjne o projekcie „Transnational Education in LEADER 

implementation” TELI2 w ramach Programu Erasmus+  

Koordynuje: Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć 

LGD 

 

10:00 Rejestracja i kawa 

10:30 Powitanie i krótko o projekcie Erasmus+ TELI2 – Krzysztof Kwatera 

10:50 Stan obecny i przyszłość wdrożenia podejścia LEADER/RLKS w Polsce – 

przedstawiciel/e Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tbc) 

11:50 Raport badawczy w ramach projektu – Krzysztof Kwatera 

12:20  Otwarta dyskusja o bieżącym wdrożeniu podejścia LEADER (World Cafe’) 

12:45 Lunch i sieciowanie w trakcie Festiwalu Rosołu (poczęstunek na stoiskach, zakup 

posiłków we własnym zakresie) 

13:45 Kurs TELI2 i zasoby szkoleniowe – Krzysztof Kwatera 

14:45 Uwagi studentów pilotażowego kursu – Renata Bukowska i Krzysztof Kwatera 

15:15 Otwarta dyskusja o potrzebach szkoleniowych LGD (World Cafe) 

15:35  Podsumowanie 

15:45 Zakończenie 

 

Projekt TELI2 ma na celu wypracowanie modelu szkolenia na poziomie akademickim dla osób 

zarządzających lub pracujących w LGD. Jego kluczową częścią jest kurs, realizowany poprzez szkolenia 

e-learningowe i trzy pięciodniowe sesje szkoleniowe w różnych krajach, których częścią są wizyty 

studialne projektów zrealizowanych w ramach podejścia LEADER.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180412IPR01607/eu-must-support-civil-society-organisations-promoting-european-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180412IPR01607/eu-must-support-civil-society-organisations-promoting-european-values
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0189&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0189&language=EN


Liderem projektu jest wyższa uczelnia Limerick Institute of Technology z Irlandii. Partnerami są: druga 

wyższa uczelnia ze Słowenii – Uniwersytet z Lublany oraz osiem LGD – po dwa z Chorwacji i Portugalii 

oraz po jednym z Irlandii, Słowenii, Polski i Rumunii. 

 

Więcej informacji: www - teli2.eu; https://www.facebook.com/TELI2project/ 

 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 

 Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele LGD oraz innych organizacji 

wspierających rozwój lokalny, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w 

tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do instytucji UE w Brukseli organizowanych przez 

Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w 2013 roku, listopadzie 2014, 

październiku 2016 oraz przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy wsparciu 

Parlamentu Europejskiego w maju 2017 roku. 

 Liczba miejsc: 50  

 Zgłoszenie tylko online do 29.05.2018:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhefyRc9P_l4ZGrrrCC1gbYwxanRCmqFCo0NXQ

e1-AH2jz8Q/viewform 

 Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach do 01.06.2018r. Decyduje wypełnione 

zgłoszenie i udzielone w nim odpowiedzi. 

 

 

ROZLICZENIE KOSZTÓW: 

 Organizator spotkania - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć 

LGD pokrywa koszty: 

o 1 noclegu ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym w hotelu w Bochni (29-

30.06.2018r.); wszyscy uczestnicy i speakerzy zakwaterowani są w tym samym hotelu 

o obiadu pierwszego dnia 

o kolacji pierwszego dnia 

o kawy/herbaty/wody podczas obu dni 

o organizacji Festiwalu Rosołu, podczas którego możliwa będzie odpłatnie i nieodpłatnie 

degustacja różnych potraw i napojów 

 

Dla speakerów przewidziane są pokoje jednoosobowe w hotelu oraz zwrot za dojazd/powrót do/z 

Bochni do kwoty 300,00zł. 

Zwrot dokonywany jest na podstawie biletu PKP/bus/lot itd. na trasie do/z Bochni. 

W przypadku dojazdu samochodem, prosimy zachować paragon lub fakturę za tankowanie paliwa. 

 

 Każdy uczestnik (poza speakerami) pokrywa we własnym zakresie koszt dojazdu do Bochni                        

i powrotu do miejsca zamieszkania, transportu lokalnego (autobus, taxi) oraz innych wydatków 

według potrzeb 

 

 

 



ZNAJDŹ NAS: 

Grupa sieci Europa Café na Facebooku – dołącz do nas!: 

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts 

 

 

 

KONTAKTY/ ORGANIZACJA: 

 Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć LGD, 

kwatera@onet.pl 

 Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań, 

monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl  

https://www.facebook.com/groups/177822585752153/?fref=ts
mailto:monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

