
                                                                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                                

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej                                                                                                               
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

Zaproszenie 
Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" 

        Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik 

zapraszają na szkolenie 

"Sukces w sukcesji - rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich 

w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą", 

 

które odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 9:00 (wtorek) w Gospodarstwie Agroturystycznym 

„AgroGawlik”, Śladków Mały 99, 26 – 020 Chmielnik. 

 

Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez sukcesję: 

 wspierać przedsiębiorczość dzięki sukcesji gospodarczej, 

 budować atmosferę przyjazną rozwojowi przedsiębiorczości poprzez tworzenie wielopokoleniowych 

firm, gospodarstw. 

Zapewniamy najlepszych ekspertów ds. sukcesji gospodarczej, materiały edukacyjne, przerwy kawowe i obiad. 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach 

wiejskich”. Partnerzy projektu: Centrum Prawno Szkoleniowe sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Umiejętności i Relacji, 

Przedsiębiorstwo Usługowe Małgorzata Dudek. 

 

Program: 

9.00 – 9.30 – przywitanie Uczestników, wskazanie celów szkolenia. 

9.30 – 10.45 – wyjaśnienie pojęcia sukcesji gospodarczej, wskazanie różnic pomiędzy sukcesją 

planowaną a awaryjną, wskazanie i omówienie gałęzi prawa mających zastosowanie w przebiegu 

procesu sukcesji gospodarczej. 

10.45 – 11.00 – przerwa kawowa. 

11.00 - 13.00 – przeszkody w prowadzeniu procesu sukcesji gospodarczej. 

13.00 – 13.45 – przerwa obiadowa. 

13.45 – 15.00 – sposoby organizowania wsparcia podmiotów dokonujących sukcesji gospodarczej. 

15.00 – 15.15 – przerwa kawowa. 

15.15 – 16.00 – sukcesja gospodarcza sposobem na tworzenie z obszarów wiejskich miejsc dobrych do 

rozwoju zawodowego ograniczania ubóstwa oraz rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Szkolenie jest bezpłatne. Dla uczestników przewidziane są materiały szkoleniowe i wyżywienie. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 12.09.2019r. Kontakt do organizatorów szkolenia: 
E- mail : zbigniew.zarzycki@chmielnik.com Tel. (41) 354-22 –78 wew. 211 
E- mail: magdalena.wojcik@chmielnik.com Tel. (41) 354-22-78 wew. 320 

E- mail: biuro.vesna@gmail.com     Tel: 604 240 442 

 

 


