
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" 

ul. H. Sienkiewicza 42A 

38-300 Gorlice 
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fax. +48 18/352-65-76 
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  „Dnes sa spoznávame,  

         zajtra spolupracujeme”  
 

– konferencia realizovaná  

v rámci projektu: 

 

„Poľsko-slovenské 

stretnutia Lídrov” 
 

 

 

 

 

 

             Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 
        regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 

           prostredníctvom Euroregiónu „Tatry” v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/


Program konferencie 

 

 

1. deň 
10.00  ubytovanie hostí 

11.00   privítanie účastníkov konferencie, privítacia káva 

11.30-13.00 prezentácie MAS zo Slovenska 

13.00   obed 

14.30 -16.00  prezentácie  MAS z Poľska – 1. časť 

16.00   kávová prestávka 

16.30-18.00  prezentácie  MAS z Poľska – 2. časť 

18.00   večera 

 
2. deň 

Študijná cesta 
8.00   raňajky 

9.00   zraz pred hotelom 

9.30-13.00 prehliadka historického mesta Biecz nazývaného malým Krakovom, 

kostola sv. Michala Archanjela v Binarowej (pamiatka UNESCO) 

a Galérie paličkovanej čipky v Centre kultúry a propagácie gminy 

Bobowa 

13.00  obed – reštaurácia Brtná Chata (Sądecký Brtník)  

13.45-18.00 prehliadka Skanzenu pogórzańskej dediny prof. Romana Reinfussa  

v Szymbarku, kaštieľa v Szymbarku, cerkvi sv. Paraskevy v Kwiatoni, 

Kolomažnícke gazdovstvo v Łosí a Pitný pavilón vo Wysowej Zdrój 

18.30   večera – Starý kúpeľný dom vo Wysowej Zdrój- regionálne jedlá  

20.00   návrat do hotela 

 

3. deň 
 

8.00  raňajky 

9.30 – 11.30  možnosti spolupráce a realizácie spoločných poľsko-slovenských 

projektov, podpísanie deklarácie o spolupráci – workshop 1. časť 

11.30  kávová prestávka 

12.00-14.00  možnosti spolupráce a realizácie spoločných poľsko-slovenských 

projektov, podpísanie deklarácie o spolupráci – workshop 2. časť 

14.00   obed 

15.00  záver konferencie 

 

Združenie MAS „Gorlické Beskydy” 

a Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

 

Vás pozývajú na konferenciu 

 

 „Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme”  

 

ktorá sa bude konať 

v hoteli Margot v Gorliciach, ul. Sportowa 11  

v dňoch 28.-30. novembra 2011 

 

 

 

Konferencia realizovaná v rámci projektu: 

 „Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov” 
 

 

 
Účasť na konferencii je bezplatná.  

Prihlášku zašlite, prosím, do 15. novembra 2011  

faxom na číslo 0048 18 352 65 76 

alebo e-mailom: beskidgorlicki@wp.pl 


