Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wyjazd studyjny dla liderów aktywnych sołectw z Doliny Baryczy
5-7 maja 2015
Cel: integracja liderów sołectw i wiejskich organizacji z Doliny Baryczy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Tematyka: budowanie oferty tematycznej wsi opartej na lokalnych zasobach, tworzenie centrów kulinarnych w
oparciu o inkubatory gastronomiczne, ekomuzea, questy, produkty lokalne itp.
PROGRAM:
1 dzień – 5 maja 2015/wtorek
05.45 – zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Piłsudskiego w Miliczu (naprzeciwko restauracji Parkowa).
06.00 – wyjazd
10.00 – przyjazd do Centrum Dziedzictwa
www.dziedzictwo.kpodr.pl ; serwis kawowy
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10.30 – przywitanie gości
10.30 – 12.30 szkolenie w podziale na II grupy:
1/ szkolenie przez kadrę Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie:


Możliwości tworzenia inicjatyw lokalnych i projektów indywidualnych w odniesieniu do rozporządzeń
o sprzedaży bezpośredniej, działalności Marginalnej Ograniczonej i Lokalnej (MOL)
 Przykłady inicjatyw sieciowych (Sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza, Klaster „Spiżarnia
Kujawsko – Pomorska, Ekomuzeum Doliny Noteci)
 Prezentacja aktualnych (2014) wyników badań konsumenckich w zakresie produktu tradycyjnego i
lokalnego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (KPODR Minikowo /UMK Toruń)
 Funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej w Minikowie oraz założenia
funkcjonowania inkubatora kuchennego w Minikowie w świetle projektu PROW 2014-2020.
(w tym samym czasie druga grupa ma szkolenie z filetowania ryb)
2/ Pokaz profesjonalnego filetowania karpia wraz z degustacją i poczęstunkiem – Janusz Bagrowski
(w tym samym czasie druga grupa ma szkolenie z pracownikami K-PODR).
12.30 – 13.00 – podsumowanie
13.00 – 16.00 - Przejazd do restauracji „Gęsia Dolina” w Ślesinie. http://www.turystyka-krajnapaluki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=122:gesia-dolina&catid=33:obiekty&Itemid=102
„Gęsia Dolina” jako obiekt sieci Ekomuzeum, prezentacja idei działania „Ekomuzeum Doliny Noteci” przez
przedstawiciela biura LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”; obiad, przerwa kawowa.
16.30 – wyjazd do wiosek tematycznych, w kierunku Piły nad Brdą
17.45 – przyjazd, zakwaterowanie w hotelu Jan*** w Sępólnie Krajeńskim; www.hoteljan.com.pl
18.30 – wyjazd do Wioski Górniczej www.wioskagornicza.pl
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19.00 – Biesiada borowiacko-śląska - „Wesele Sztygara” – udział w tradycyjnym weselu borowiackim. Bardzo
proszę zabrać ze sobą uroczyste (wieczorowe) stroje, kto ma może wziąć strój ludowy.
22.00 – wyjazd w drogę powrotną do hotelu.
II dzień – 6 maja/środa
8.00 – śniadanie
9.30 – wyjazd do Górniczej Wioski
10.00 – serwis kawowy
10.15 - 11.45 – Zajęcia w Wiosce Górniczej w podziale na grupy:
Grupa I (20 osób)


Szkolenie – Wieś tematyczna forma rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
oraz narzędzi ekonomii społecznej – dobre praktyki, spotkanie z liderami wsi tematycznej Górnicza
Wioska – „Jak budowaliśmy wieś tematyczną?”
Grupa II (20 osób)
 Gra terenowa typu QUEST „Kuferek Wilhelma Krügera” poszukiwanie skarbów, zwiedzanie
pozostałości podziemnej kopalni Montania w Górniczej Wiosce wraz z innowacyjną usługą
audioprzewodnika jako usługi wsi tematycznej.
11.45 – 12.00 – przerwa kawowa
12.00 – 13.30 – Zajęcia w Wiosce Górniczej w podziale na grupy:
Grupa I (20 osób)
 Gra terenowa typu QUEST „Kuferek Wilhelma Krügera” poszukiwanie skarbów, zwiedzanie
pozostałości podziemnej kopalni Montania w Górniczej Wiosce wraz z innowacyjną usługą
audioprzewodnika jako usługi wsi tematycznej.
Grupa II (20 osób)
 Szkolenie – Wieś tematyczna forma rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
oraz narzędzi ekonomii społecznej – dobre praktyki, spotkanie z liderami wsi tematycznej Górnicza
Wioska – „Jak budowaliśmy wieś tematyczną?”
13.30 – 14.00 - Przerwa obiadowa w Górniczej Wiosce i wyjazd do Wioski Kwiatowej (około 20km)

14.30 – 15.45 Wieś tematyczna Kwiatowa Wioska – zwiedzanie, gra terenowa; www.zalno.tuchola.pl
15.45 – 16.00 – przerwa kwiatowa
16.00 – 17.15 - Wieś tematyczna Kwiatowa Wioska – warsztaty praktyczne, spotkanie z liderami i twórcami wsi

17.30 – 18.30 - Przejazd do hotelu
19.00 – kolacja w hotelu
III dzień – 7 maja 2015 (czwartek)
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9.00 – 10.00 – śniadanie w hotelu
10.00 – 11.00 Wymeldowanie z hotelu i wyjazd od Wioski Chlebowej
11.00 – 13.00 Warsztaty z wyrobu chleba i wypiek w piecu chlebowym w Chlebowej Wiosce;
www.wioskachlebowa.pl
13.00 – 13.15 – przerwa kawowa
13.15 – 15.00 - Gra terenowa, zwiedzanie wioski chlebowej, spotkanie z liderami i twórcami wsi.
15.00 – 15.30 Obiad w Wiosce Chlebowej
15.45 - Podsumowanie i zakończenie wizyty, wyjazd
20.00 – przyjazd do Milicza

Osoba do kontaktu: Marta Kamińska, 71 3830432 wew. 21, 503 740344, partnerstwo@nasza.barycz.pl
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