
Náplň setkání:

● Informace o dotacích MAS v minulosti
(realizované podnikatelské projekty)

● Příprava dotací MAS v budoucnu (SCLLD)

● Diskuze

Setkání firem, živnostníků a zemědělských podnikatelů 
litomyšlska

Setkání se koná ve středu 
14. 5. 2014 v 14:00 hod v 
salónku kulturního domu v 
Poříčí u Litomyšle

„Smyslem setkání  je  komunitní 
příprava na dotační období 2014 
-2020. Uvítáme Vaše názory, 
potřeby a vize, které pomohou k 
účelnému směřování dotací do 
regionu MAS.

Právě nyní máte možnost 
připravit si půdu pro budoucí 
možnosti čerpání podnikatelských 
dotací na příštích cca 7 let.“

                                    
                       Srdečně Vás zve,
                       tým MAS Litomyšlsko o.p.s.

MAS Litomyšlsko o.p.s. 
Proseč 125, 539 44 Proseč
IČ: 27506096
www.mas-lit.cz
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