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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013 
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

 Wyjazd studyjny do Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 
24.03.2015 szkolenie wyjazdowe pt. „Dobre praktyki, a edukacja ekologiczna- przykłady 
projektów dofinansowanych ze środków unijnych” dla 45 mieszkańców z obszaru sześciu 
gmin, w szczególności rolników. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z działającym 
inkubatorem kuchennym w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa w Minikowie. 
Inkubator ten został sfinansowany ze środków unijnych w celu możliwości produkcji przez 
lokalnych rolników wyrobów własnych np. wędlin, kiełbas, pasztetów itp. Na razie pełni 
funkcje szkoleniowo- dydaktyczną, gdyż obowiązujące przepisy polskiego prawa nie 
pozwalają na powstanie żywnościowych produktów lokalnych  w inkubatorze kuchennym, 
liczymy, że to się zmieni. W obecnym okresie programowania znaczna kwota środków ma 
być przeznaczona na projekty związane z powstaniem lokalnych produktów, zatem zasadne 
jest wprowadzenie zmian, aby podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej takie produkty mogły by pojawić się na naszym rynku. 

Kolejnym elementem szkolenia było pokazanie  podmiotów, które skupione są wokół 
sieci Ekomuzem promującym zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe 
Krajny i Pałuk. Ekomuzeum to dobrowolna współpraca różnych podmiotów gospodarczych, 
publicznych i społecznych, które w swojej ofercie prezentują cztery kategorie atrakcji pod 
nazwą „warto spróbować”, „warto odwiedzić”, warto zobaczyć”, „warto mieć”. Dzięki temu 
powstaje ciekawa oferta turystyczna, która posiada swoje logo, stronę internetową. Wszyscy 
partnerzy wspólnie promują się wydając wspólne materiały promujące sieć, uczestniczą w 
różnych imprezach. Ofertę Ekomuzeum dopełnia rozwijająca się infrastruktura turystyczna w 
postaci ścieżek pieszych, rowerowych, tras kajakowych, tras nornic walking. Bardzo ciekawą 
formą spędzania wolnego czasu jest geocaching czyli poszukiwania skarbów za pomocą 
odbiornika GPS. Ta zabawa budzi zainteresowanie bez względu na wiek, każdy kto odkrywa 
skarb poznaje dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe tego obszaru. 

Uczestnikom szkolenia podobała się tematyka szkolenia,  poznane  projekty możemy 
zapisać w nowo tworzącej się Lokalnej Strategii Rozwoju i aplikować o środki w ramach 
Leader 2014-2020. 
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