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- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, wraz z czterema małopolskimi organizacjami, posiada
status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a prowadzony przez nas
projekt daje możliwość świadczenia usług na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności
lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć
przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie ma na celu aktywizację lokalnych
społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
PROJEKT REALIZOWANY JEST OD 1.08.2016 DO 31.07.2019.
KONTAKT: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16 b, 34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18-26-77-739 w. 32, e-mail: mwozniak@frrr.pl
www.frrr.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 8:00-16:00. Osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak
- ZOSTAŃ PODHALAŃSKIM PRZEDSIĘBIORCĄ
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka rozpoczęła realizację nowego projektu, który ma pomóc
osobom niepracującym w rozwoju i urzeczywistnieniu swoich pomysłów na biznes.
- zdobądź dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 23 000zł
- skorzystaj z doradztwa, szkoleń, dobrych praktyk
www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl
Warto wziąć udział już w pierwszych naborach – ilość środków jest ograniczona.
Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w biurze FRRR, ul. Orkana 16 B w
Rabce-Zdroju.
Do biura Fundacji można również zadzwonić, pytając o projekt Zostań Podhalańskim
Przedsiębiorcą
– tel. 18 26 777 39.
Piotr Rusocki - Koordynator Projektu
- Lokalna Grupa Działania zaprasza
Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację? Chciałbyś uzyskać fundusze na
podjęcie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa lub na inne cele. Stowarzyszenie
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jest po to aby Ci w tym pomóc. SPDRiCO, zwane
Lokalną Grupą Działania (LGD) w latach 2016-2022 LGD będzie realizować Strategię rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Środki, jakie samorząd Województwa Małopolskiego przyznał
Stowarzyszeniu na realizację LSR to ponad 7 mln zł.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: przyjaznadolinaraby.info
gdzie znajdują się KRYTERIA oceniania i wyboru operacji, wnioski, procedury itp.
KONTAKT: tel.: 18 26 78 648, 500 475 840 lgd.rokiciny@interia.pl, biuro SPDRiCO,
Raba Wyżna 45 B.
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