
VII  KONGRES  WSPÓŁPRACY  I   ROZWOJU

„QUO VADIS EUROPA”
3 września 2015

oraz

GIEŁDA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY
2 października 2015

SUCCESS

                                                                       Warszawa
                                                              Nowogrodzka 50

                                              sala konferencyjna - 1 piętro

Organizatorzy:

MAZOWIECKI LEADER
SOLIX Sp. z o.o.

FUNDACJA  WODA i ENERGIA
Polsko-Hiszpańska Fundacja Współpracy i Rozwoju

Instytut  Międzynarodowych Finansów i Bankowości Sp.  z o.o.



3 września 2015 roku
 

 9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników Kongresu

10.00 – 10.20  Otwarcie obrad - wystąpienie inauguracyjne:
„Współpraca społeczności lokalnych jako element  integracji rozwoju gospodarki europejskiej”
  Grzegorz SCHETYNA  - Minister Spraw Zagranicznych

10.20 – 11.00  „Międzynarodowe projekty współpracy – ogólne warunki  zawieranych umów    
w świetle przepisów  prawa międzynarodowego i krajowego”
dr Łukasz Supera – Adwokat

11.00  – 11.45  „Woda i Energia – Chrońmy Zasoby Ziemi”.
Założenia projektu współpracy  z udziałem partnerów niemieckich  -  z  regionu partnerskiego 
UM WM Saxonii Anhalt  
R. Kończyk – Prezes Fundacji Woda i Energia

11.45 – 12.15    Przerwa kawowa

12.15 – 13.15  „Jak wykorzystać zasady ekonomii społecznej dla rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich -  przykłady projektów realizowanych w hiszpańskim regionie Castilla 
LaMancha”. Założenia międzynarodowego projektu  współpracy z udziałem Uniwersytetu 
Castilla LaMancha.
 eksperci Polsko – Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju.

13.15 – 14.00  Założenia projektu współpracy wykorzystania świetlic wiejskich jako ośrodków 
aktywizacji społecznej i zawodowej.
Zasady udziału w projekcie budowy Ogólnopolskiej Sieci Informacyjnej  „Nauka i Praca 
on-Line”” 
Tomasz Sepioło  -  Prezes Zarządu SOLIX Sp. z o.o. Sp. k.
Jarosław Supera – Prezes Zarządu IMFIB Sp.  z o. .o.

14.00 – 15.30 Instrumenty i źródła finansowania projektów współpracy w latach  2014-2020. 
Aspekty prawne i podatkowe.
Konsultacje i rozmowy indywidualne z ekspertami. 
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10.00 – 10.30 Otwarcie obrad - wystąpienie inauguracyjne:
„Rola partnerstwa w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”
Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP - Andrzeja DUDY.”

10.30  – 11.30   „Tworzenie oraz funkcjonowanie  stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Bariery 
prawne i ekonomiczne na tle praktyki w  innych krajach  Unii Europejskiej” 
Dyskusja z udziałem przedstawicieli parttii i  ruchów politcznych
Wprowadzenie do debaty  - dr Łukasz Supera – Adwokat

11.30 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00  – 13.00  „Rola banków w finansowaniu rozwoju lokalnego- przegląd  usług oferowanych 
przez krajowe instytucje finansowe ” .
Przedstawiciele banków spółdzielczych i  eksperci  Instytutu

13.00 –. 14.30   Prezentacja przygotowanych projektów współpracy:
         -  Ochrona wody i energii w polityce  zrównoważonego rozwoju,
         -  Turystyka w trzech wymiarach - Ekonomia, Edukacjia, Ekologia
         -  Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej - przedwodnik
                             dla animatorów  przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
            Ogołnopolski System Informacji „Nauka i Praca  on- LIne”
Koordynatorzy projektów.
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www.mazowieckileader.eu

Zwiaązek Stowarzyszeń   MAZOWIECKI  LEADER
01-950  Warszawa, iul. Nowogrodzka  50

Tel:  22  114 81 71  Kom: 882 122 148 Fax:  22  8526053

WARUNKI UDZIAŁU: W  KONGRESIE

Udział  w I części  Kongresu jest bepłatny.

Opłata z tytułu udziału w II cześci Kongresu 
wynosi 280 złotych  netto 

Dla osób uczestniczących  w I części zniżka 
50% do kwoty 140 złotych.


