[Escribir texto]

Jornada Leader.
Beneficis per al territori
Jornada tècnica
BALAGUER, dijous 3 de novembre de 2016

Presentació
Aquesta jornada vol explicar els
beneficis del programa Leader al
territori i els ajuts a les empreses.
Presentar, l’Eina Retorna, que permet
posar en contacte joves amb formació
amb empreses rurals que necessiten
els seu perfil professional.
També es presentarà Pràcticum
Odisseu, on s’explicaran els beneficis
empresarials per contractar joves
professionals.
D’altra banda, tindrem una taula
rodona, on ens explicaran la seva
experiència com a beneficiaris d´ajuts
Leader.
I per últim, podrem realitzar un taller,
on ens donaran les bases de com
comunicar-nos bé i explicar els
beneficis que la nostra empresa
aporta al territori.

Organització

Programa
09.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació.
09.45h Presentació de la Jornada
Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consell Comarcal de la
Noguera i del GAL Noguera Segrià Nord.
Sr. Ildefons Mateu, cap de l´oficina comarcal de la Noguera del
Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
10.00 h Presentació d l’Eina Retorna
A càrrec de l´empresa NUWA.
10.15 h Presentació de Pràcticum Odisseu
Sra. Gemma Estany, ARCA.
10.30 h Taula rodona beneficiaris Leader. Cas pràctic de com demanar
ajuts al Leader
Sra. Rosa Solanelles, “Molí del Duc”.
Sra. Gemma Rodríguez, “La Dolçeta”.
11.00 h Pausa
11.30 h Leader. Beneficis per al territori
Sra. Gemma Cortada, gerent del GAL Noguera Segrià Nord.
12.00 h Taller de “Com comunicar bé”
Sr. Jordi Urgell, coach certificat per ICF.
14.00h Cloenda de la Jornada,
Sr. Ildefons Mateu, cap de l´oficina comarcal de la Noguera del
Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Lloc de realització
Consell Comarcal de la Noguera
C. Àngel Guimerà, 28-30.
25600 BALAGUER

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del correu:
calonso@noguerasegrianord.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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