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Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w dniach 27 – 29 października br. organizuje 
wyjazd studyjny na teren woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego pn. 
„Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich”.  
 

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób z terenu LGD: rolników, osób prywatnych zajmujących się lub 
planujących rozpoczęcie małego przetwórstwa lokalnego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich lub powstałych na ich bazie stowarzyszeń, 
przedstawicieli samorządów i  członków LGD.  
 

Przewodnim celem wyjazdu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD AKTYWNI RAZEM na rzecz 
poszukiwania i wdrażania alternatywnych form pozarolniczej działalności mieszkańców obszarów wiejskich, 
w tym rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, 
gospodarstw opiekuńczych i ekonomii społecznej. 
 

Wyjazd studyjny będzie okazją do pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie formalnych 
i nieformalnych wielosektorowych partnerstw realizujących projekty z zakresu promocji przetwórstwa 
lokalnego, inicjatyw ekonomii społecznej czy też realizacji działań mających na celu stworzenie 
i wypromowanie rozpoznawalnej marki regionu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem inkubatora 
przetwórstwa lokalnego produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Minikowie (woj. kujawsko-
pomorskie) oraz zdobędą wiedzę o aspektach prawnych powstania i funkcjonowania inkubatora. Program 
wyjazdu obejmuje również tematykę organizacji gospodarstw opiekuńczych na bazie doświadczeń 
holenderskich oraz aspekt zarządzania projektami angażującymi przedstawicieli społeczności lokalnej.  
 
Wyjazd studyjny jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom transport, nocleg i wyżywienie. 
  

Do udziału w szkoleniu wyjazdowym serdecznie zapraszamy osoby z obszaru działania jedenastu 
gmin i miast LGD AKTYWNI RAZEM, które zajmują się małym przetwórstwem lub zamierzają podjąć taką 
działalność, a także przedstawicieli instytucji i organizacji, które mogą zaangażować się w pomoc przy 
tworzeniu partnerstwa lub promocji i organizacji imprez wspomagających lokalne przetwórstwo, a także 
osoby prywatne i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy są wstępnie zainteresowani stworzeniem 
u siebie gospodarstwa opiekuńczego. 
 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 24 276 61 33 oraz o wypełnienie 
i odesłanie na adres: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) załączonego 
formularza zgłoszeniowego.  
 
 W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu, LGD przeprowadzi dodatkowo 
postępowanie rekrutacyjne kierując się przy wyborze uczestników możliwością realizacji przez uczestników  
szkolenia wskaźników tematycznych realizowanej operacji.   
 

      

      Z poważaniem,   
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Planowany program wyjazdu studyjnego: 
 

 
Dzień 1 

 
27.10.2017 (piątek) 

7.00     Wyjazd z Łącka (własny suchy prowiant na drogę) 

10.00 Inkubator kuchenny – sposób na zwiększenie przychodów małych i średnich rolników 
(prezentacja doświadczeń inkubatora w Minikowie i warsztaty) 

12.30 Prezentacja nt. „Opieka społeczna w gospodarstwach rolnych jako źródło dodatkowych 
dochodów rolnych i sposób podniesienia dostępności i jakości opieki społecznej” 

13.30 Obiad w restauracji regionalnej 

14.30 „Opieka społeczna w gospodarstwach rolnych jako źródło dodatkowych dochodów rolnych i 
sposób podniesienia dostępności i jakości opieki społecznej” – wizytacja gospodarstw 

19.00 Kolacja (Promocja dziedzictwa kulinarnego - Pomorski Szlak Kulinarny) 

20.00 Nocleg 

 
Dzień 2 

 
28.10.2017 (sobota) 

8.00 Śniadanie 

 
9.00 

Promocja przedsiębiorczości i włączenie społeczne  
Promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego (Kaszubska Marszruta, Pomorski Szlak 
Kulinarny) – prezentacja projektów  LGD Sandry Brdy i LGR Morenka 

11.00 Wizyta w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego 

12.00 Przejazd: Charzykowy – Gzin, po drodze oglądanie miejsc wypoczynku na Kaszubskiej 
Marszrucie (infrastruktura turystyczna wykorzystująca dziedzictwo kulturowe) 

14.00  Obiad 

15.00 Prezentacja nt. Szlak Tradycji i Smaku  www.szlaktradycji.pl  - promocja i marketing lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, LGD Zakole Dolnej Wisły 

16.00 Warzenie mydła z mleka koziego 

18.00 Prezentacja projektów LGD Ziemia Gotyku wspierających rozwój społeczny, zrealizowanych z 
wykorzystaniem środków  EFS oraz rozwój przedsiębiorczości: m.in.  Inkubator 
przedsiębiorczości 

19.30 Kolacja 

20.30 Nocleg 

 
Dzień 3 

 
29.10.2017 (niedziela) 

7.30 Śniadanie 

8.00 Przejazd do Bydgoszczy 

9.00 – 11.00 Frymark Bydgoski 

11.00 – 14.00 Przejazd do Garncarskiej Wioski 

14.00 Obiad 

14.45 Prezentacja nt. „Promocja przedsiębiorczości i włączenie społeczne (Nidzicki Fundusz Lokalny, 
Garncarska Wioska) 

15.30    Zwiedzanie Garncarskiej Wioski 

16.30 - 18.30 Przejazd do Łącka 
                                                                                

   

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

http://www.szlaktradycji.pl/

