Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
zaprasza rolników oraz prowadzących gospodarstwa agroturystyczne
z terenu Doliny Strugu (gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn) na

szkolenie z zakresu działalności agroturystycznej

Szkolenia dla mieszkańców z Doliny Strugu z zakresu:
działalności agroturystycznej
Uczestnikiem szkolenia może być:
•• osoba
osoba prowadząca
prowadząca gospodarstwo
gospodarstwo agroturystyczne,
agroturystyczne, jej
jej
współmałżonek
współmałżonek lub
lub
•• domownik
domownik zamieszkały
zamieszkały na
na terenie
terenie gmin:
gmin: Błażowa,
Błażowa,
Chmielnik,
Chmielnik, Hyżne,
Hyżne, Tyczyn
Tyczyn
•• aa także
także prowadzący
prowadzący gospodarstwo
gospodarstwo rolne
rolne w
w tym
tym terenie,
terenie,
który ma
który
ma zamiar
zamiar rozpocząć
rozpocząć działalność
działalność agroturystyczną
agroturystyczną
•• każdy
każdy uczestnik
uczestnik jest
jest zobowiązany
zobowiązany przedstawić
przedstawić kopię
kopię
zaświadczenia
zaświadczenia o
o wpisie
wpisie do
do rejestru
rejestru gospodarstw
gospodarstw
agroturystycznych
agroturystycznych prowadzonych
prowadzonych przez
przez gminę
gminę albo
albo kopię
kopię
aktualnego nakazu
nakazu płatniczego
płatniczego podatku
podatku rolnego
rolnego wydanego
wydanego
aktualnego
przez
przez Urząd
Urząd Gminy
Gminy

Tematyka szkoleń:
•• pojęcie
pojęcie agroturyzmu
agroturyzmu
•• ramy
ramy prawne
prawne
•• kategoryzacja
kategoryzacja gospodarstw
gospodarstw agroturystycznych
agroturystycznych
•• zasoby
zasoby kulturowe
kulturowe ii krajobrazowe
krajobrazowe wsi
wsi
•• tworzenie
tworzenie klastra
klastra
•• marketing
marketing ii promocja
promocja w
w gospodarstwach
gospodarstwach agroturystycznych
agroturystycznych
•• zewnętrzne
zewnętrzne źródła
źródła finansowania
finansowania
Podczas szkoleń oferujemy wyżywienie:
obiad oraz kawę i herbatę
Termin szkoleń:
listopad-grudzień 2014 r.
Lokalizacja:
•• centrum
centrum Skarby
Skarby Doliny
Doliny (obok
(obok siedziby
siedziby spółki
spółki Chmielnik
Chmielnik Zdrój
Zdrój S.A.,
S.A.,
36-016
36-016 Chmielnik
Chmielnik 146)
146)
•• istnieje
istnieje możliwość
możliwość dowozu
dowozu

Łączna liczba godzin szkolenia:
40 godzin

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dolinastrugu.pl, zgłoszenia w punkcie informacyjnym:
36-016 Chmielnik 146, tel.: +17 229 65 88, e-mail: strug@dolinastrugu.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
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www.dolinastrugu.pl

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe
„Dolina Strugu” w Błażowej
ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa
tel./fax: +17 230 12 10
e-mail: strug@intertele.pl
www.dolinastrugu.pl

