
 

 

 

W grudniu zrealizowaliśmy szkolenia i konkurs  

11 grudnia w Stargardzie w Stargardzie odbyło się szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej – 
wskazanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje”. Zaprosiliśmy osoby planujące 
podjąć działalność. W tematach  był m.in. pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy opodatkowania, 
marketing, promocja, sprzedaż. W ramach dobrych praktyk swoimi doświadczeniami podzieliły dwie 
beneficjentki, które uzyskały po 50 tys. zł premii na uruchomienie swojej działalności i z powodzeniem ja 
prowadzą. 

12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu odbyły się szkolenia z questingu, który jest nauką przez 
zabawę. To rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, 
którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach (ulotce). 
Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Duda pokazując zebranym to, czego często nie wiemy o swoich 
miejscowościach. Każda gmina członkowska Stowarzyszenia otrzyma opracowany quest.  

 
12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu r. zrealizowaliśmy szkolenia z grantów „Akademia wolnego 
czasu” i „Powrót do tradycji”. W programie była prezentacja wybranych elementów z LSR, omówienie naborów 
konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji. Celem grantu „Akademia wolnego 
czasu” jest zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w szczególności: szkoleń, warsztatów, 
wyjazdów studyjnych i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, wzmocnienie kapitału 
społecznego mieszkańców poprzez różne formy edukacyjne wpływające na wzrost wiedzy o dziedzictwie 
przyrodniczym, historycznym a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Celem grantu 
„Powrót do tradycji” jest kultywowanie dawnych polskich tradycji poprzez zorganizowanie warsztatów, imprez, 
spotkań, które wpłyną na zwiększenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego, wzrost aktywności i 
integracji lokalnej społeczności. Nabory wniosków od 31 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 r.. 
Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby 
fizyczne.  

17 grudnia w Reptowie gm. Kobylanka odbyło się podsumowanie konkursu pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” 
zorganizowanym dla obszaru działania stowarzyszenia. Uczestnicy to Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje 
pozarządowe, osoby fizyczne z obszaru 14 gmin LGD. Zgłoszono łącznie w ramach wszystkich kategorii 45 prac, 
w tym 25 w kategorii kulinaria ( 15 potraw, 6 ciast,  4 napoje), w kategorii obrzędy zgłoszono 12 prac, w 
kategorii hafciarstwo/koronkarstwo 7 prac, w kategorii rzeźba 1 praca. Prace zostały wyeksponowane ocenione 
i nagrodzone. W czasie prac komisji bardzo liczna grupa uczestników – ponad 60 osób - w odświętnym nastroju 
przy dźwiękach kolęd uczestniczyła w warsztatach rękodzielniczych wykonując samodzielnie bombkę pod 
fachowym okiem prowadzącej. Potem nastąpiła degustacja przygotowanych potraw i napojów i podziwianie 
wykonanych prac konkursowych. Kolejnym punktem było zwiedzenie pobliskiej świątyni Parafii 
Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Reptowie, która jest również beneficjentem środków unijnych pt. 
Renowacja i odbudowa zabytkowych organów piszczałkowych w kościele reptowskim. Na zakończenie komisja 
wręczyła nagrody rzeczowe (patery, lampiony, obrusy) i upominki uczestnictwa dla wszystkich uczestników w 
postaci bombek i kalendarzy. 

 


