CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
tel. 12 424 05 00, 12 424 05 10, fax 12 424 05 05, e-mail: krakow@cdr.gov.pl
www.cdr.gov.pl

Kraków, 22 lipca 2020 r.
Szanowni Państwo
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Wiejskich i Miejsko-Wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie,
radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie eleamingowe pn.
Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej
www.cdrkursv.edu.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju
lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.
Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:
1.
2.
3.
4.

Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki „Krok po kroku”
Przykłady dobrych praktyk.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły od 22.07.2020 r. (także w trakcie szkolenia) do
18.09.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia prosimy
przesyłać mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lub pod faxem na nr: 12-424-05-05. O terminie udostępnienia
szkolenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedyną
aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa. Osoby
zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem
dostępu oraz instrukcją logowania.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.
Zwracamy się w prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy. Będziemy
wdzięczni za umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz w
mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych.

Z poważaniem,
Osoby do kontaktu:
• w' sprawach merytorycznych:
Andżelika W dowicz - Dział Rozwoju Obszarów W iejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdow icz@cdr.gov.nl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Grzegorz Dziedzic - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 06, e-mail: g.dziedzic@ cdr.gov.p|

Załączniki:
- karta zgłoszenia uczestnictwa
----- ----------------■harmonogram
CDR W BRWINOWIE
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38
tel. sekretariat 22 729 59 37
fax 22 729 72 91
e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU

ODDZIAŁ W RADOMIU

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
e-mail: poznan@cdr.gov.pl

ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
e-mail: radom@cdr.gov.pl

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 28 49
tel. 22 623 28 50
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

