Szkolenie AgroEkspertyza 2.0 ma przygotowad rolników do
OPTYMALNEGO skorzystania z dotacji i dopłat na lata
2015-2020. Tak, aby nikt nie przegapił Swojej szansy !
Termin szkolenia: od 15 marca do 9 czerwca, zgodnie z
harmonogramem szkoleo.
Czas szkolenia: około 4 godz - zależy od ilości pytao 
Lokalizacja: Prusy 29, 05-660 Warka (sala szkoleniowa)

Szkolenie poprowadzi Robert Sekuła, ekspert w zakresie
pozyskiwania dotacji i budowania nowoczesnych firm.
Robert Sekuła od ponad 10 lat prowadzi firmę doradczo
szkoleniową MANAGER PROJECT, która zajmuje się
pozyskiwaniem dofinansowao dla rolników i firm z
obszarów wiejskich.

WEBSITE – www.prusy29.pl
E-MAIL – biuro@prusy29.pl
TELEFON – znany jedynie wąskiej grupie…

ROBERT
SEKUŁA

Szkolenie AgroEkspertyza 2.0 skierowane jest
do wszystkich, którzy chcą OPTYMALNIE
skorzystad z dotacji i dopłat na lata 2015-2020.
Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze
działania PROW 2014-2020, dzięki którym
można rozwinąd swoje gospodarstwo lub
uruchomid i rozwinąd firmę na obszarach
wiejskich. Dodatkowo przedstawimy nowe
zasady przyznawania dopłat bezpośrednich od
2015 roku.
Dodatkowo na szkleniu AgroEkspertyza 2.0
będziesz mógł/a zdobyd bilety w cenach
logistycznych
na
pozostałe
szkolenia
specjalistyczne organizowane przez MANAGER
PROJECT w 2015 roku.

Do zobaczenia na szkoleniu !

PROGRAM SZKOLENIA
PRZYWITANIE I REJESTRACJA
Ludzie uwielbiają się spóźniad, a co najciekawsze to nigdy nie jest
ich wina  Dlatego zawsze dajemy 15 minut na to abyś mógł/a
spokojnie do nas dojechad, zrobid sobie kawę i złapad ciacho 

1. MODUŁ

Rozwój gospodarstwa
Podstawowe zasady przyznawania pomocy w ramach takich
działao PROW 2014-2020 jak:
 Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 Modernizacja gospodarstw rolnych;
 Inwestycje na obszarach NATURA 2000 i OSN;
 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;
 Premia dla młodych rolników;
 Płatności za przekazanie gospodarstwa
Po module 10 minut przerwy

2. MODUŁ

Rozwój firmy
Podstawowe zasady przyznawania pomocy w ramach takich
działao PROW 2014-2020 jak:
 Premia na założenie działalności pozarolniczej;
 Rozwój przedsiębiorczości
 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 Dotacje na usługi produkcyjne
Po module 10 minut przerwy

3. MODUŁ

Dopłaty bezpośrednie
 Rodzaje płatności bezpośrednich;
 Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny;
 Ekologia;

Wystąpienia zaprzyjaźnionych firm.
Zakooczenie szkolenia

KONTAKT

Tel: 48-670-28-10

(poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:30-16:00)

E-mail: biuro@prusy29.pl

