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 Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF Slovakiatour 2011
 Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Greenway Zielony Rower”
 Projekt”Wzmocnienie GPZB” zakooczony

31 grudnia zakooczyliśmy
realizację projektu „Wzmocnienie
Grupy
Partnerskiej
Zielone
Bieszczady” w ramach, którego
powstawał niniejszy biuletyn.
Postanowiliśmy
jednak
kontynuowad spotkania z naszymi
Partnerami. Prosimy więc o pomoc
przy
redagowaniu
kolejnych
biuletynów.

2. Sami o sobie:
 Wieści z Nowosielec Kozickich

3. Szkolenia i spotkania:
 Warsztaty nt. odnawialnych źródeł energii

4. Konkursy dotacyjne
5. Zaprosili nas.
6. Ważne linki

Wydarzenia w GPZB:
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITF Slovakiatour 2011
W dniach 20-21 stycznia br. mieliśmy przyjemnośd wziąd udział w międzynarodowych targach
turystycznych ITF Slovakiatour Bratysława. Wyjazd na targi do Bratysławy był kolejnym działaniem realizowanym
w ramach projektu Turystyka bez Granic, który realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką od lipca 2009 roku.
Ze względu na ograniczony budżet i zbyt wysoki koszt wynajęcia powierzchni wystawienniczej gościnnie
mieliśmy wyznaczone miejsce na stoisku Słowackiego miasta Snina, w którym ma siedzibę nasz partner
w projekcie Turystyka bez Granic Detska Organizacja Fenix.
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Pawilony podczas międzynarodowych targów ITF
Slovakiatour były pełne egzotyki, różnorodności i muzyki,
które mogły byd inspiracją dla odwiedzających do podróży
w bliskie lub całkiem dalekie zakątki. Ponad 500
wystawców z ponad 30 krajów zaprezentowało swoją
ofertę. Fundację Bieszczadzką i ofertę GoToCarpathia
podczas pierws zych dwóch branżowych dni
reprezentowała 1 osoba: Kierownik Karpackiego Centrum
Zielonej Turystyki Barbara Mularska, natomiast
w kolejnych dniach otwartych 22-23 stycznia promowali
przedstawiciele Detskiej organizacji Fenix ze Sniny: Jozef
Talarovicz, Luba Talarowicz, Martin Talarowicz .
Na targach zaprezentowano ofertę certyfikowanych obiektów i usług turystycznych w systemie GoToCarpathia.
Wykorzystaliśmy do promocji
informację ustną, materiały promocyjne pozyskane od podmiotów
certyfikowanych; przygotowane ulotki promocyjne GoToCarpathia oraz 7 wyróżnionych filmów. Przedstawicielka
Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentowała także ofertę turystyczną Biura EkoPodróży Zielony Rower opartą
o produkty i usługi certyfikowane w systemie GoToCarpathia oraz Turystykę Przyjazną Środowisku. Targi
podzielone były na 2 panele: pierwsze dwa dni były skierowane dla profesjonalnych zwiedzających i tzw. branży
turystycznej, natomiast kolejne dwa dni były otwarte dla wszystkich chętnych. Mamy nadzieję, iż za rok również
będziemy mieli przyjemnośd uczestniczyd w drugiej edycji tych targów w celu promocji naszego regionu na
Słowacji i na świecie.

Barbara Mularska
Kierownik Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki TPS

str. 2

KONKURSY DOTACYJNE:
Konkurs "Edukacja rozwojowa 2011"
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza
konkurs „Edukacja rozwojowa 2011”. Celem
zadania
jest
wyłonienie
najlepszych
projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej
poprzez wybór i dofinansowanie projektów
zgłoszonych w konkursie przez organizacje
pozarządowe,
jednostki
samorządu
terytorialnego, publiczne i niepubliczne
szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i
jej jednostki organizacyjne. Oferty mogą byd
składane do 28 lutego 2011, do godz. 15.00.
Szczegółowy regulamin konkursu na
stronach internetowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych:
www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl,

Wydarzenia w GPZB:

KONKURSY DOTACYJNE cd:

Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Greenway Zielony Rower”
13 stycznia br. w Ustrzykach DL Fundacja Bieszczadzka zorganizowała spotkanie podsumowujące
realizację partnerskiego projektu „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Greenway Zielony Rower”
w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykaoskiej Fundacji Wolności. W spotkaniu wzięli licznie
udział przedstawiciele wszystkich 10 Partnerów , zaproszeni goście oraz laureaci konkursów , które były
ogłoszone i zrealizowane w projekcie. Było więc młodo, gwarnie, aczkolwiek uroczyście. Lucyna Sobaoska,
koordynator projektu przedstawiła zebranym jego cele i główne założenia, przedstawiła też Partnerów
i omówiła działania jakie poszczególni partnerzy realizowali w projekcie. Tegoroczna edycja opierała się na
działaniach wolontarystycznych skupionych wokół Szlaku Greenway Zielony Rower.

Każdy z Partnerów zaplanował działanie ściśle związane z rowerami. I tak szkoły: Technikum Leśne w
Lesku i Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych realizowały działanie pod nazwa „Nasz
Mały Amsterdam”. Jego efektem było wykonanie bądź zakupienie i zamontowanie na terenie Leska i Ustrzyk
Dolnych 50 stojaków do rowerów. Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez kolejnego Partnera, Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnne Bieszczady wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 10 z nich otrzymało
w nagrodę po 2 stojaki do rowerów, dzięki czemu będą jeszcze bardziej gospodarstwami przyjaznymi
turystom na rowerach. W trakcie trwania projektu odbyły się trzy wyjazdy rowerowe młodzieży i dzieci
szlakami Greenways Zielony Rower. W kolejnym konkursie „Stary –nowy rower” ogłoszonym przez
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój z Leska , partner ten zaproponował młodym ludziom wyremontowanie
i odnowienie starego roweru i doprowadzenie go do stanu używalności.
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Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach
Programu "Równad Szanse 2011" PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie działao służących
wyrównywaniu szans młodzieży z małych
miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O
dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15
miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30
listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą,
minimum 25-osobową grupą młodzieży w
wieku 13-19 lat, mogą ubiegad się organizacje
pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkaoców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z
dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu
wnioskujący
przygotowują
diagnozy
środowiska lokalnego, w drugim (do którego
zakwalifikuje
się
częśd
wnioskujących)
organizacje przygotują projekty. Termin
nadsyłania wniosków w pierwszym etapie
konkursu mija 22 lutego 2011 roku o godzinie
24.00.
Szczegóły na stronie:
http://www.rownacszanse.pl/

W tym konkursie laureatem została drużyna harcerska przy szkole w Berezce. Harcerze odjechali z Ustrzyk
wysokiej klasy rowerem CUBE.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentujące w projekcie Starostwo Bieszczadzkie
zorganizowało dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych konkurs plastyczny Pt. „Wakacje z rowerem”.
„Rower wczoraj i dziś” to również jeden z tematów prezentacji multimedialnych w konkursie ogłoszonym
przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych dla uczniów wszystkich ustrzyckich szkół.
Zwycięzcami konkursu zostali: I nagroda Adam Steciuk kl. V ZSP Nr 2, II nagroda Maciej Woch kl.V ZSP Nr 1, III
nagrodę otrzymał Adrian Kołodziej z BZSZ. Akcję odblaskową skierowaną do uczniów klas IV szkół z gmin
Lesko i Ustrzyki Dolne realizowało w projekcie stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „NASZA SZANSA” z Leska.
W efekcie akcji 300 uczniów otrzymało zestawy odblaskowe, które spowodują, że dzieci te będą widoczne
w drodze do i ze szkoły. W 15 szkołach odbyły się spotkania edukacyjne uczniów z policjantem
i przedstawicielem stowarzyszenia. Uczestnicy spotkania podsumowującego dowiedzieli się również
o początkach programu Wolontariat Bieszczadzki a prezes Fundacji Bieszczadzkiej –Bogusław Pyzocha
przedstawił propozycje rozwoju tego programu i możliwości pozyskiwania funduszy na jego rozwój.
Prezentację o szlakach Greenway Zielony Rower przedstawił też biolog i fotografik, Grzegorz Sitko. Spotkanie
zakooczyło się pokazem nagrodzonych prezentacji multimedialnych.

Koordynator projektu Lucyna Sobańska
Zdjęcia: Iwona Pojnar
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KONKURSY DOTACYJNE cd:

FIO 2011
Departament Pożytku Publicznego informuje, że
termin składania ofert realizacji zadania
publicznego
na
najlepsze
projekty
dofinansowywane w 2011 r. ze środków
krajowego Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) został
wydłużony. Obecnie nabór trwa od dnia
ogłoszenia, tj. 17 stycznia do 15 lutego 2011 r.
W związku z powyższym termin złożenia oferty
w wersji elektronicznej i papierowej upływa 15
lutego 2011 o godz. 23.59 (decyduje data
stempla pocztowego).

Projekt „Wzmocnienie Grupy Partnerskiej Zielone
Bieszczady” zakończony

W grudniu 2010r, Fundacja Bieszczadzka zakooczyła realizację 2-letniego projektu pn. Wzmocnienie
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Bardzo ciekawy projekt w ramach którego przeprowadzone były szkolenia dla
liderów NGO, szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości, wolontariatu i skutecznego pozyskiwania
funduszy przez organizacje pozarządowe. Ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszył się cykl
szkoleo rozwijających potencjał twórczy członków Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady(GPZB). Były więc
warsztaty z zakresu obrzędowości, filcowania wełny, origami oraz taoca integracyjnego.

KONKURSY DOTACYJNE cd:
II runda Programu Rozwoju Bibliotek.
31 stycznia rozpoczęła się II runda Programu
Rozwoju Bibliotek skierowanego do bibliotek
publicznych ze wszystkich gmin wiejskich,
wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z tych
gmin miejskich, które liczą do 20 tys.
mieszkaoców. Biblioteki zakwalifikowane do
programu otrzymują długofalowe i intensywne
wsparcie dotyczące rozwoju zawodowego
pracowników biblioteki, rozwoju oferty
biblioteki jeszcze lepiej dostosowanej do
potrzeb mieszkaoców, polepszenia standardu
pomieszczeo,
wprowadzenia
bezpłatnego
dostępu do internetu we wszystkich
placówkach bibliotecznych na terenie gminy.
Udział w programie wymaga wejście w
partnerstwo z innymi bibliotekami oraz
współpracy ze strony urzędu gminy. Rekrutacja
bibliotek do II rundy programy trwa do 31
marca 2011 r.
Szczegółowe informacje:
http://www.biblioteki.org/pl
Szczegółowe informacje o konkursie >>

Przy ich realizacji została wykorzystana struktura kaskadowa nauczania. Mistrz szkolił liderów
(wolontariuszy), liderzy innych potencjalnych wolontariuszy. Ważnym wydarzeniem dla całej GPZB było
opisane w numerze lipcowym biuletynu Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych i Wolontariatu
organizowane w tym roku w Lesku.
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We wrześniu 30 przedstawicieli partnerów z GPZB uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do
Lanckorony- miasteczka leżącego na terenie działalności Grupy Partnerskiej dla Ziemi Wadowickiej. Celem
wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem tamtejszych organizacji pozarządowych, które mają bogate
doświadczenie w pracy z wolontariuszami. Nawiązano nowe kontakty oraz zacieśniono więzi pomiędzy
członkami naszej grupy partnerskiej. To w ramach tego projektu został utworzony i jest prowadzony (na
stronie www.fundacja.bieszczady.pl) Elektroniczny Biuletyn Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, mimo
zakooczenia projektu chcemy aby biuletyn ukazywał się nadal i informował członków Grupy Partnerskiej
Zielone Bieszczady co dzieje się w grupie i w środowisku NGO w Polsce. W ramach projektu powstały również
dwa terenowe Ośrodki Wsparcia Wolontariatu Bieszczadzkiego w Komaoczy i Birczy. Zainteresowani mogli
skorzystad także z konsultacji i porad dotyczących przygotowania wniosków dotacyjnych , realizacji i innych
stosownych porad z zakresu funkcjonowania NGO.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział w projekcie.

KONKURSY DOTACYJNE cd:
Polsko-Ukraioska Wymiana Młodzieży.
Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór
wniosków do VI edycji Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Polsko
Ukraioska Wymiana Młodzieży” 2011. W
ramach
Programu
możliwe
jest
współfinansowanie projektów obejmujących
pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraioskiej i
pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej,
wraz z opiekunami. Wnioski przyjmowane są od
godziny 8.00, 7 lutego 2011 r. aż do
wyczerpania budżetu Programu. Szczegółowe
informacje:
http://www.nck.pl/

Zespół projektowy Fundacji Bieszczadzkiej
Zdjęcia: Iwona Pojnar
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Sami o sobie:

KONKURSY DOTACYJNE cd:

Z Nowosielec Kozickich
Szanowni Państwo,

Przesyłam krótką informację z realizacji
bardzo lokalnego projektu pt. Zanim pójdziemy w
świat daleki..., który otrzymał wsparcie w wysokości
7.000 złotych z Polsko-Amerykaoskiej Fundacji
Wolności w ramach programu Równad Szanse
realizowanego przez PFDiM oraz 2.100 złotych z
Fundacji Wspomagania Wsi.
Projekt realizowany jest od niedawna, w małej
wiosce podkarpackiej, w gminie Ustrzyki Dolne –
w Nowosielcach Kozickich (ok.100 mieszkaoców).
Realizatorami projektu jest młodzież (12 osób w
wieku 13-19 lat).
Projekt dotyczy poznania, zachowania i pokazania dziedzictwa
kulturowego i historycznego starej wsi przez młodych mieszkaoców
Nowosielec Kozickich. Realizowany jest od strony formalnej przez
lokalne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru.
W ramach projektu poszukujemy śladów przeszłości świadczących
o dorobku kulturowym tej wsi parafialnej, której początki
datowane są na 1417 rok. Badamy historię naszego kościoła,
cerkwi (przeniesionej do sąsiedniej wsi w okresie PRL-u), szkoły
powszechnej, dworu, przydrożnych kapliczek, cmentarzy, historię
grup etnicznych zamieszkujących naszą wieś, akcje wysiedleo, itd...
Zbieramy zdjęcia i dokumenty, robimy wywiady z mieszkaocami,
szukamy pamiętników, wspomnieo i informacji w archiwach.
Wszystko co uda nam się zebrad zachowamy w formie
elektronicznej, ale także pokażemy na wystawie w czerwcu 2011
roku w wiejskiej świetlicy, na stronie internetowej, podczas
prezentacji multimedialnej. Po naszym projekcie pozostanie także
tablica informacyjna we wsi oraz miniatura nieistniejącego,
zabytkowego budynku oraz Koło Miłośników Nowosielec Kozickich,
i może młodzieżowa grupa działania, a w przyszłości - Ekomezuem
Wsi Nowosielce Kozickie.
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Program Równe Szanse nabór listów
intencyjnych.
Do 7 marca b.r. można składad listy intencyjne
w programie Równe Szanse Fundacji Batorego.
W roku 2011 do uczestnictwa w programie
zaproszone są organizacje, które w pracy z
dziedmi
i
młodzieżą
niepełnosprawną
wykorzystują techniki sztuk scenicznych lub
zamierzają rozpocząd tego typu działania.
Szczegóły:
http://www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm
Zgłoś się do konkursu Produkcik 2011!
Przypominamy, że wszystkie zarejestrowane w
roku szkolnym 2010/2011 miniprzedsiębiorstwa
mogą uczestniczyd w Konkursie na Najlepsze
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik
2011. Termin nadsyłania zgłoszeo upływa 20
marca 2011, a zakwalifikowane drużyny wezmą
udział w finale, który odbędzie się w dniach 2-4
czerwca w Warszawie. Zwycięzcy będą
reprezentowad Polskę w konkursie JA-YE
Europe Company of the Year Competition, który
odbędzie się w sierpniu w Oslo.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu
można znaleźd TUTAJ.

W między czasie młodzież uczestnicząca w projekcie ma się uczyd pracy w zespole, wyznaczania
celów i realizacji zadao, autoprezentacji. Ma też poprawid swoje samopoczucie i pewnośd siebie, bardziej
utożsamid się z miejscem swojego urodzenia. Wszystko to ma się wydarzyd w ciągu 6 miesięcy.
Mieliśmy już 4spotkania warsztatowe. W grupie jest 12 osób, które zadeklarowały chęd realizacji
przedsięwzięcia. Spotykamy się w każdą sobotę, w świetlicy wiejskiej w Nowosielcach Kozickich. Po
wstępnych uzgodnieniach, ankiecie, podpisaniu kontraktu grupy, młodzież przygotowała listę zasobów
historyczno-kulturowych wsi, które zamierza zbadad. Teraz na Podkarpaciu są ferie zimowe.
Czas ten wykorzystujemy na pracę w terenie rozmowy, wywiady z mieszkaocami, zbieranie
zdjęd i pamiątek. Zebrane dokumenty i zdjęcia
będą dotyczyły głównie XX wieku, I połowy oraz
okresu tuż po II wojnie światowej. Dokumentów
dotyczących okresu wcześniejszego tj. od 1417
roku do 1900 – młodzież będzie poszukiwad
w Archiwach w Przemyślu, Rzeszowie, w Sanoku
przez Internet. 19 lutego pan Bogdan Augustyn
z Bieszczadzkiego Towarzystwa Opieki Nad
Zabytkami poprowadzi dla nas wykład o historii
tych okolic.
Do Rady projektu zaprosiliśmy dawnych
mieszkaoców wsi (8 osób), które mieszkają poza
Nowosielcami, ale mogą pomóc nam w zebraniu
ważnych informacji historycznych.

20 stycznia udało nam się w ramach tego projektu
zakupid i zainstalowad żeliwny piec grzewczy do świetlicy,
gdzie będą się odbywad kolejne spotkania warsztatowe
z młodzieżą i gdzie odbędzie się wystawa.
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KONKURSY DOTACYJNE cd:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
prowadzi nabór wniosków o dof. projektów
w ramach:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi
nabór wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach:
 Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie konkurs zamknięty
 Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery
nauki i przedsiębiorstw
 Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji
 Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym - na składanie wniosków o
dofinansowanie realizacji wyodrębnionych
projektów współpracy ponadnarodowej
 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - na
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów innowacyjnych testujących
 Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - na
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji
wyodrębnionych projektów współpracy
ponadnarodowej
 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów innowacyjnych testujących
 Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie konkurs otwarty
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html

Współpracę przy realizacji projektu zadeklarowały takie instytucje i osoby, jak:













Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Lokalnych Komańczy

- Sołtys wsi
- starsi mieszkaocy wsi, pamiętający wieś sprzed 1939 roku
- Ksiądz Proboszcz
- zaprzyjaźniony z nami konserwator zabytków
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę z Warszawy
- Stowarzyszenie KLON/JAWOR z Warszawy
- Fundacja Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych
- Nidzicki Fundusz Lokalny z Warmii i Mazur
- Ustrzycki Dom Kultury
- Urząd Gminy w Ustrzykach Dolnych

WILK
serdecznie zaprasza na bezpłatne
warsztaty nt. odnawialnych źródeł energii
(OZE)
organizowane przez Fundację Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu
„Zielony telefon” dofinansowanym ze
środków NFOŚiGW.

Wszystkim osobom i instytucjom bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc w realizacji tego, lokalnego
przedsięwzięcia.
Monika Mazurczak-Kaczmaryk
Koordynator Projektu pt. "Zanim pójdziemy w świat daleki..."
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru

Zaprosili nas:
1. Rada Sołecka wsi Wojtkowa na uroczyste otwarcie Izby Regionalnej powstałej w ramach projektu
„Naród, który traci pamięd, traci sumienie” z programu Działaj Lokalnie VII-2010
2. Dyrektor, Grono Pedagogiczne , Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł.Ks. Bronisława
Markiewicza w Leszczawie Dolnej na uroczyste otwarcie „Magicznego placu zabaw” powstałego
w ramach programu Działaj Lokalnie VII-2010
3. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach i
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku na tradycyjne spotkanie opłatkowe
w auli Ośrodka „Caritas” w Myczkowcach
4. Instytut Badao nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (KIG) na konferencję będącą
podsumowaniem projektu pt. „Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski
w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych”.

Celem warsztatów jest
zapoznanie się
z zaletami i zagrożeniami stojącymi za różnymi
sposobami pozyskiwania energii, omówienie
dostępnych technologii OZE oraz przeprowadzenie
debaty lokalnej dotyczącej konkretnego problemu.
Na spotkanie zapraszamy w szczególności
pracowników administracji, grupy społeczne
zainteresowane tematyką OZE, grupy decyzyjne w
zakresie planowania strategii rozwoju gmin oraz
mieszkańców.

Warsztaty odbędą się dnia 12 lutego 2011r.
(sobota) w Pensjonacie
"Pod kominkiem", Komańcza 133.

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97

www.fundacja.bieszczady.pl
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