
 

 

 

 

 

PO - 1144 /10  

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji  organizowanej  w ramach projektu  pt. 

„Wsparcie organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego

która odbędzie się dnia 16 grudnia 20

konferencji o godz. 10.00 a planowane zakończenie  o 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, a konferencja pod nazwą  

„Znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów

kluczowych działań tego projektu i 

społecznym lokalnych środowisk

pozarządowych /stowarzyszeń, Kół 

oraz wiejskich liderów /sołtysów, przedstawicieli Izby Rolniczej/

/buskiego, opatowskiego, ostrowieckiego,

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie  karty zgłoszeniowej do dnia 

grudnia br. faxem na numer (0

telefonicznie 0-15 833 34 00. 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek, 

zaś dojeżdżają na własny koszt. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z 

asystentem projektu Justyną Pyć tel. 15 842 41 55 lub koo

15 833 34 04. 

 

Z wyrazami szacunku, 

  Piotr Korpysz 

Koordynator Projektu 

 

 

 

 

Sandomierz, 3 grudnia 

 

Organizacja /Samorząd Gminy/ 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji  organizowanej  w ramach projektu  pt. 

Wsparcie organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego

16 grudnia 2010r. w Motelu Alibi w Sandomierzu przy ul. Różanej 21

konferencji o godz. 10.00 a planowane zakończenie  o godz.14.30 /program w załączeniu/. 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, a konferencja pod nazwą  

organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich

projektu i jest skierowana do liderów aktywnie uczestniczących 

społecznym lokalnych środowisk wiejskich. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych /stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grup nieformalnych/, przedstawicieli samorządów 

oraz wiejskich liderów /sołtysów, przedstawicieli Izby Rolniczej/ z terenu powiatów objętych projektem 

ego, ostrowieckiego, sandomierskiego, staszowskiego/.  

my o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie  karty zgłoszeniowej do dnia 

br. faxem na numer (0-15) 833 34 60 lub e-mailem na adres: fundacja@opiwpr.org.pl

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek, 

zaś dojeżdżają na własny koszt. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z 

asystentem projektu Justyną Pyć tel. 15 842 41 55 lub koordynatorem projektu Piotrem Korpyszem  tel. 

 

 

grudnia  2010 r. 

/ Rada Sołecka 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji  organizowanej  w ramach projektu  pt. 

Wsparcie organizacji pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego”, 

Różanej 21. Początek 

0 /program w załączeniu/.  

Realizatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, a konferencja pod nazwą  

wiejskich” stanowi jedno z 

aktywnie uczestniczących w życiu 

przedstawicieli organizacji 

Gospodyń, LGD, grup nieformalnych/, przedstawicieli samorządów 

z terenu powiatów objętych projektem 

my o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie  karty zgłoszeniowej do dnia 13 

fundacja@opiwpr.org.pl, lub 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek, 

zaś dojeżdżają na własny koszt. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z 

rdynatorem projektu Piotrem Korpyszem  tel. 


