WELKOM

Op donderdag 17 juni 18u00 in het
Jeugd- en Gemeenschapscentrum te Destelbergen

Een eenvoudige ontmoeting is vaak
de start van een succesvolle kennisuitwisseling en samenwerking.
Geluk en toeval spelen een grote rol.
Speeddating helpt een handje.

Wij nodigen u graag uit op een tweede speeddating
georganiseerd vanuit de provincie Oost-Vlaanderen,
dienst Landbouw en Platteland, LEADER Vlaamse
Ardennen en LEADER Meetjesland, Leie &Schelde.
Wij willen huidige en toekomstige promotoren, leden
van de Plaatselijke Groepen* (PG), het provinciaal
steunpunt* (PSP) en de provinciale kwaliteitskamer*
samenbrengen. Een ontmoeting tussen projectindieners en de adviseurs… Uw ideeën aftoetsen en kennis uitwisselen.
De geslaagdheid van de avond hangt af van de aanwezigheid van u allen!
Dit jaar is 1 september de indieningsdatum voor
plattelandsprojecten en 1 oktober voor de LEADERprojecten.
Zoekt u nog een partner of info, wilt u kort uw idee
voorstellen aan een lid van het PSP of PG, schrijf je
dan in. Wilt u als lid van het PSP of PG promotoren
ontmoeten om projecten sterker te maken, schrijf u
eveneens in. Denkt u een project in te dienen volgend jaar ook dan is uw aanwezigheid terecht! In
sommige gevallen is tijdig contact opnemen met de
Provinciale Kwaliteitskamer gewenst.

* het provinciaal steunpunt (PSP) adviseert, de Plaatselijke
Groep (PG) adviseert en beslist en de kwaliteitskamer wil de
kwaliteit van investeringen op het platteland verhogen

Inschrijven is verplicht.
Vul vóór donderdag 10 juni het inschrijvingsformulier in bijlage in en mail het naar
platteland@oost-vlaanderen.be.

1.

Komt u als promotor, PG-lid, PSP-lid, lid kwaliteitskamer of geïnteresseerde?

2.

Wilt u info over lopende en/of kandidaatprojecten, wilt u info over administratie, indiening
van een project of samenwerking?

3.

Wilt u meer info over toerisme & recreatie, basisvoorzieningen, dorpskernvernieuwing & ontwikkeling, landelijk erfgoed of ruraal ondernemerschap?

Locatie:

Jeugd- en Gemeenschapscentrum
Kerkham 3F, 9070 Destelbergen
Er is een ruime parking aan het centrum

Op basis van je antwoorden, regelen wij een aantal
interessante ontmoetingen met 1 of meerdere personen per speeddate.

Programma:

18:00 Onthaal
18:20 - 19:30
Speeddates

19:40 Drank en hapje
20:45 Slot

Promotor ontmoet expert - Kwaliteitskamer* ontmoet promotor - Provinciaal Steunpunt* ontmoet geïnteresseerde - Plaatselijke groep* ontmoet Kwaliteitskamer ….

