
Sprawozdanie z seminarium w Mikołajkach pod nazwą  

„Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy” 

w dniach 12-15 października 2009 r. 

 

W dniach 12-15 października odbyło się w Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski 

seminarium „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”, 

przygotowane z okazji rozpoczęcia wdrażania osi 4 Leader. Inicjatorem i organizatorem 

spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W międzynarodowym seminarium uczestniczyło około 500 gości z kraju i z zagranicy. 

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz reprezentanci 

Lokalnych Grup Działania z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Licznie 

przybyli również przedstawiciele polskich Lokalnych Grup Działania oraz samorządów 

województw i innych instytucji otoczenia rolnictwa. Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Mikołajkach reprezentowały Prezes 

Zarządu – Pani Elżbieta Rink oraz Kierownik Biura – Pani Małgorzata Krysiak. 

Przyjazd do Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach nastąpił 12 października. Goście 

zostali zakwaterowani, a następnie odbyła się kolacja zapoznawcza. 

 13 października o godzinie 9
30

 podsekretarz stanu Artur Ławniczak otworzył 

seminarium, następnie do godziny 14
00 

trwała sesja plenarna – seminarium dotyczące 

projektów współpracy. W godzinach 16
00

 – 18
00

 zorganizowano targi projektów współpracy, 

które umożliwiły wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. Natomiast 

wieczorem uczestnicy seminarium wzięli udział w uroczystej kolacji zorganizowanej na 

zamku w Rynie. 

 Trzeciego dnia pobytu przedstawicielki naszej LGD Stowarzyszenie „WIR” 

uczestniczyły w warsztatach Marketing produktów lokalnych – w ramach projektów 

współpracy oraz Turystyka oparta o zasoby lokalne – w ramach projektów współpracy. 

Po południu odbyły się wycieczki terenowe mające na celu poznanie dobrych praktyk Leader 

z regionu warmińsko-mazurskiego. Przedstawicielki naszej LGD spośród 4 zaproponowanych 

wizyt studyjnych wybrały zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 

mieszczącego się w zabytkowym podmiejskim dworku od 1991 roku. Gromadzone są w nim 

muzealia z obszaru Warmii i Mazur oraz z terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców 

tego regionu. Z Muzeum sąsiaduje Park Etnograficzny nad rzeką Węgorapą. 

W skansenowskich pomieszczeniach działają pracownie rękodzielnicze, a mianowicie 

pracownia tkacka, plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych oraz pracownia garncarska. 

Dzień pełen wrażeń zakończył się kolacją w hotelu, podsumowującą konferencję i warsztaty. 

 Następnego dnia przed południem goście z żalem przygotowywali się do wyjazdu. 

Uczestnicy seminarium pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia oraz umiejętności 

wrócili do domów, by dzielić się zdobytą wiedzą z pozostałymi członkami własnych LGD. 

  


