
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierz, 18 maja 2011 r. 

PO -      452 /11  

Organizacja /Samorząd Gminy/ Rada Sołecka 

Szanowna Pani/Panie,  

 
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości przystępuje do realizacji kolejnego etapu  projektu pt. „Wsparcie organizacji 
pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego” współfinansowanego  ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
Jest nim wyjazd studyjny na IV Polski Kongres Odnowy Wsi, który odbywa się pod hasłem „Partnerstwo Gminy i 
Sołectwa w Odnowie Wsi” w dniach 9 -11 czerwca 2011 r. w Krzyżowej, Gmina Świdnica. 
 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, do udziału w pierwszej kolejności  są  zapraszane i zostaną zakwalifikowane 
osoby/przedstawiciele wiejskich organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń, grup nieformalnych, wiejscy liderzy, sołtysi, 
przedstawiciele Izby Rolniczej) z powiatów objętych projektem, które uczestniczyły we wcześniejszych działaniach 
projektu /konferencje, szkolenia/ i złożyły deklaracje udziału w wyjeździe studyjnym. Osoby te będą brane pod uwagę 
pod warunkiem: potwierdzenia gotowości do wyjazdu, odesłaniem wypełnionego zgłoszenia z podaniem wymaganych 
danych do kontaktu i nr PESEL. Wstępnie planowane są 2 osoby z organizacji, ale ostateczne  zdecyduje liczba 
zgłoszonych  organizacji z danego powiatu, a w  dalszej kolejność liczba zgłoszeń. Uczestnicy mają zapewniony i 
sfinansowany transport, noclegi, wyżywienie i udział w Kongresie oraz w wizytach studyjnych do najlepszych projektów 
zrealizowanych w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Szczegółowy program Kongresu, informacja i karta zgłoszeniowa 
znajduje się na stronie www.opiwpr.org.pl.  
 

Z uwagi na duże zainteresowanie wyjazdem na Kongres i ograniczoną liczbę miejsc, uczulamy Państwa na 

konieczność wywiązania się ze złożonego zobowiązania i udział w wyjeździe ponieważ koszty udziału zostały 

już poniesione. W razie niemożliwości osobistego udziału osoba jest zobowiązana do wytypowania zastępcy, w 

przeciwnym razie  zostanie obciążona kosztami.  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez 

przesłanie  karty zgłoszeniowej w terminie do dnia 28 maja br., faxem na numer 15 833 34 60 lub e-mailem na adres: 

fundacja@opiwpr.org.pl , lub telefonicznie 15 833 34 00.  

Wyjazd z Sandomierza autokarem o godz. 5.45 dnia 9 maja /parking k. spichrza przy ul. Krakowskiej/. W Sandomierzu 

wsiada grupa z pow.  sandomierskiego. W Opatowie wsiadają uczestnicy z pow. opatowskiego i ostrowieckiego, w 

Staszowie z pow. staszowskiego, a w Busku z buskiego.  Powrót 11 maja w godzinach  nocnych. Szczegóły związane z 

wyjazdem /godzina, miejsce wsiadania w poszczególnych punktach, itp./ będą ustalane podczas bezpośrednich rozmów 

telefonicznych z osobami, które potwierdzą udział.  

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. 15 833 34 04, kom 607 586 310. 

Z wyrazami szacunku, 

  Piotr Korpysz 

Koordynator Projektu 

http://www.opiwpr.org.pl/

