Pozvánka na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov“
 Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité
 Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania,
životného prostredia a kultúry
 Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane
 Ak si pripravený/á na otvorenú a aktívnu diskusiu o nových ideách, projektoch,
partnerstvách
Prihlás sa na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión... priateľov a nápadov”.
Fórum ponúka priestor na výmenu skúseností a nápadov pre nové cezhraničné projekty,
ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci Programu Interreg Poľsko - Slovensko. Fórum
dáva príležitosť pre nájdenie nových partnerov a oboznámenie sa s novými trendmi rozvoja
poľských a slovenských regiónov.
Fórum bude vedené aktívnou a angažujúcou metódou „Open space“, ktorá každému účastníkovi
umožní:





zúčastniť sa viacerých diskusií s rôznymi témami;
overenie svojho projektového nápadu alebo nápadu na spoluprácu;
priame rozhovory s inými účastníkmi a nadviazanie nových kontaktov a partnerstiev;
nájdenie nových inšpirácií pre svoju organizáciu a nové projekty.

Organizátor: Spoločný technický sekretariát Programu Interreg Poľsko - Slovensko
Dátum a miesto: 05.-06. jún 2017, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
Čo zabezpečíme?
 Dopravu na miesto konania a späť (autobusy budú odchádzať z Nowego Sącza, Bielska
Białej, Sanoka cez Przemyśl, Žiliny, Prešova)
 Stravu a nocľah (2-osobové izby) z 05. na 06. júna 2017
 Tlmočníkov
 Inšpirujúcu a príjemnú atmosféru

Čo očakávame?
 Tvoju otvorenosť: navrhnutie tém diskusie, zdieľanie skúseností a nápadov
 Tvoju angažovanosť: aktívna účasť v diskusiách, vedenie diskusie (napr. na tému nového
projektu)

Ako sa prihlásiť? Na Fórum je možné sa prihlásiť výlučne prostredníctvom internetovej
stránky: www.plsk.eu
Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov (210) prosíme o nahlasovanie maximálne 2 osôb z
jednej organizácie. Prihlášky prijímame do 25. mája 2017.
Srdečne všetkých pozývame! Prihlás sa už dnes, aby nebolo neskoro.
Spoločný Technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków;
tel: +48 12 444 15 00; www.plsk.eu; e-mail: kontakt@plsk.eu

