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"Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja 

mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich" 

 

 

Fot. 1 Przywitanie uczestników projektu przez Pana Adama Kalinowskiego - Dyrektora ZODR w Barzkowicach  

W dniach 26-27.10.2016 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach zrealizował dwudniowe spotkanie: seminarium i wyjazd studyjny, które odbyło się 

w ramach operacji  pn. "Wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz 

aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowanie procesu tworzenia miejsc pracy na terenach 

wiejskich". Działanie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 

w zakresie SIR (Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich). 

W spotkaniu udział wzięło 40 osób - mieszkańcy obszarów wiejskich Województwa 

Zachodniopomorskiego: rolnicy, przedsiębiorcy, a także doradcy Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

Głównym celem naszego projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 

wiejskich, a także ułatwianie transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. 

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznali się z trzema przykładami wykorzystania 

innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach. Gościliśmy w Dworku Tradycja w Bełcznej (w powiecie 

łobeskim), w Młynie nad Starą Regą w Tarnowie (w powiecie łobeskim), a także w tematycznych 

Ogrodach "Hortulus Spectabilis" (w powiecie koszalińskim).  W każdym miejscu spotkaliśmy się 

z gospodarzem, który zaprezentował nam swoją ofertę. 
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Podczas części teoretycznej, którą poprowadził Pan Grzegorz Cetner - Kierownik Zespołu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, omówione 

zostały dobre praktyki w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 

pomysły innowacji marketingowych, a także znaczenie postaw przedsiębiorczych dla 

społeczeństwa. Dzięki realizacji projektu uczestnicy zdobyli wiedzę nie tylko teoretyczną ale również 

praktyczną. Wykładowca pomógł odpowiedzieć na nurtujące pytania i wskazał kierunek oceny 

umiejętności związanych z przedsiębiorczością.  Uczestnicy projektu zdobyli nowe kontakty 

i niewątpliwą motywację do działania.  

 

Fot. 2 Gospodarstwo Agroturystyczne "Dworek Tradycja" w Bełcznej 

 

 

Fot.3 Tarnowo, Ośrodek Agroturystyczny "Młyn nad Starą Regą" 



                  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt realizowany przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

 

 

Fot.4  Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy 


