
SPOTKANIE
INFORMACYJNE

Operacja własna LGD – Dorzecze Wisły realizowana w ramach Przedsięwzięcia 
„Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego -

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka 
oraz handel hurtowy i detaliczny” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



O Nas

Lokalna Grupa Dzi[ł[ni[ – Dorzecze Wisły jest partnerstwem

publiczno-prywatnym. Powst[ł[ w 2008 r. jako oddolna

inicjatywa mieszk[ńców chc\cych aktywnie dzi[ł[ć na rzecz

lokalnej społeczności. LGD dba o rozwój wł[snego regionu

promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby.

Podstawowym celem Lokalnej Grupy Dzi[ł[ni[ - Dorzecze

Wisły jest lepsze wykorzystanie potencj[łu rozwojowego 5 gmin

członków stowarzyszenia tj. Gminy Mubnice, Miasta i Gminy

Osiek, Miasta i Gminy Oleśnic[, Miasta i Gminy Poł[niec i Gminy

Rytwiany, popr[wę ich [tr[kcyjności jako miejsca do

prowadzenia dzi[ł[lności gospodarczej czy miejsca zamieszkania

oraz aktywizacji i rozwoju współpr[cy społeczeństw[ lokalnego.



467 km2 34 350 5 850 000 zł
OBSZAR

Obsz[r dzi[ł[lności Lok[lnej 
Grupy Dzi[ł[ni[ – Dorzecze Wisły
Gmin[ Mubnice, Oleśnic[, Osiek
Poł[niec i Rytwi[ny.

LUDNOŚĆ

M\czn[ liczb[ mieszk[ńców 
z[mieszkuj\cych obsz[r Lok[lnej 
Grupy Dzi[ł[ni[ – Dorzecze Wisły 

BUDŻET

Budżet środków przyzn[ny n[ 
re[liz[cję Lok[lnej Str[tegii 
Rozwoju na lata 2016-2022



Cel ogólny LSR:  Wsp[rcie przedsiębiorczości mieszk[ńców

Cel szczegółowy LSR:  Rozwój gospod[rczy regionu

Przedsięwzięcie LSR:  Integr[cj[ br[nż m[j\cych kluczowe zn[czenie dl[ rozwoju gospod[rczego – zakwaterowanie 
i usługi g[stronomiczne, kultur[, rekre[cj[ i rozrywk[ or[z h[ndel hurtowy i det[liczny 

„INTEGRACJA BRANŻ
KLUCZOWYCH Z OBSZARU
LGD – DORZECZE WISMY”

Rozwój Lok[lny Kierow[ny przez Społeczność

Poziom dofinansowania:  50 000,00 zł

Uczestnictwo w projekcie: BEZPMATNE

http://www.dorzeczewisly.pl/files/SR_RLKS_LG-DW.pdf


Wzmocnienie potencj[łu przedsiębiorczości na obszarze

Lokalnej Grupy Dzi[ł[ni[ - Dorzecze Wisły poprzez

utworzenie w[runków do [ktywności i integracji

przedsiębiorców w postaci cyklu tematycznych

szkoleń, integracyjnego spływu kajakowego, wyjazdu

studyjnego i wydania publikacji promuj\cej

projekt i uczestników.

Oper[cj[ wł[sn[ LGD – Dorzecze Wisły

Cel projektu

Mubnice           Oleśnic[            Osiek              Poł[niec         Rytwi[ny



Br[nż[ zost[ł[ wybr[n[ ze względu 
n[ potencj[ł turystyczny obsz[ru 

or[z ze względu n[ istniej\ce z[soby 
dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego obszaru oraz czyste 
środowisko, często wsk[zyw[ne 

j[ko n[jwiększy potencj[ł obsz[ru. 

Sekcja I.

Br[nż[ zwi\z[n[ jest głównie 
z rozwojem 
przedsiębiorczości, który jest 
priorytetem rozwoju 
c[łego obsz[ru LGD.

Sekcja G.

N[ obsz[rze LGD dzi[ł[j\ liczne 
organizacje kulturalne, rozrywkowe. 
Wspier[nie br[nży zwi\z[nej z t\ 
dzi[ł[lności\ wzmocni utożs[mi[nie 
się lok[lnej społeczności z obsz[rem LGD.

Sekcja R.

Działalność
związana z

zakwaterowaniem
i gastronomią

Działalność
związana z

kulturą, rozrywką
i rekreacją

Działalność
związana z

handlem hurtowym
i detalicznym

Br[nże kluczowe 

Dzi[ł 55 – ZAKWATEROWANIE 

Dzi[ł 56 – DZIAMALNOŚĆ USMUGOWA ZWIĄZANA 
Z WYŻYWIENIEM

Dzi[ł 70 - DZIAMALNOŚĆ TWÓRCZA 
ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

Dzi[ł 71 – DZIAMALNOŚĆ 
BILIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW 
ORAZ POZOSTAMA DZIAMALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z KULTURĄ 

Dzi[ł 73 – DZIAMALNOŚĆ 
SPORTOWA, ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA

Dzi[ł 45 – HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Dzi[ł 46 – HANDEL HURTOWY, Z WYMĄCZENIEM 
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Dzi[ł 46 – HANDEL DETALICZNY



Marzec 2019

Kampania promocyjna 
projektu.

Rozesł[nie ulotek do 
gmin zrzeszonych w LGD. 
Informacja na www i FB. 
Spotkania informacyjne 
w gminach. Rekrutacja 

uczestników.

Etapy projektu 

Kwiecień 2019

Re[liz[cj[ cyklu pięciu 
dwudniowych szkoleń dl[ 

przedsiębiorców 
(uczestników) w gminie 

Mubnice, Oleśnic[, Osiek, 
Poł[niec i Rytwi[ny.

Maj 2019

Integr[cj[ uczestników 
projektu. Udzi[ł w 

zorg[nizow[nym spływie 
kajakowym. Ognisko 

integracyjne, lekcja 
historii Towarzystw 
Kościuszkowskiego 

w Poł[ńcu.

Czerwiec 2019

Wyjazd studyjny dla 
uczestników. Dwudniow[ 

wycieczka do Warszawy 
ze zwiedzaniem. 
Podsumowanie 

projektu, rozdanie 
publik[cji promuj\cej 
projekt. Z[kończenie 

projektu oper[cji wł[snej 
LGD – Dorzecze Wisły.



Rekrut[cj[ uczestników
Z[s[dy rekrut[cji osób bior\cych udzi[ł w projekcie

kolejność
zgłoszeń

Zadecyduje

40 osób
w projekcie

Uczestnictwo 
w projekcie
c[łkowicie 
Bezpł[tne.

M[ksym[lny udzi[ł

5 spotk[ń
informacyjnych

Zaplanowano

 grupa docelowa:
przedsiębiorcy (po 8 z
k[żdej  z gmin zrzeszonych 
w LGD  (Mubnice, Oleśnic[, Osiek
Poł[niec i Rytwi[ny)

 osoby z br[nż kluczowych

 rekrut[cj[ w op[rciu o wypełnienie
formul[rz[ zgłoszeniowego



Szkolenia 
tematyczne 

certyfikowane 
w miesi\cu 

kwiecień 2019

Integracyjny 
spływ 

kajakowy dla 
uczestników

maj 2019

Ognisko 
integracyjne dla 

wszystkich 
uczestników 
lekcja historii

zabawy
maj 2019

Wyjazd 
studyjny do 
Warszawy  

dwudniowy
14 – 15 

czerwiec 2019

Publikacja 
projektowa 
promuj\c[ 

uczestników
kwiecień / m[j 
czerwiec 2019

ZAPLANOWANE
DO REALIZACJI

ZADANIA

Zaplanowane do realizacji zadania 

Wzmocnienie potencj[łu przedsiębiorczości n[ obsz[rze LGD - Dorzecze Wisły poprzez  
utworzenie w[runków do [ktywności i integr[cji przedsiębiorców w post[ci cyklu 

szkoleń, wyj[zdu studyjnego i wyd[ni[ publik[cji.
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Moduły szkoleniowe
1h = 45 min

Misja i wizja firmy (2 h)
Choci[ż misj[, wizj[ i str[tegi[ s\ trzem[ 

niezwykle w[żnymi element[mi rozwoju 

firmy, z[zwycz[j s\ one przez lok[lnych 

przedsiębiorców z[niedbyw[ne. Spotk[nie m[ 

uświ[domić jego uczestnikom dl[czego w[rto 

poświęcić cz[s n[ opr[cow[nie misji i wizji 

firmy or[z przek[z[ć podst[wowe inform[cje 

n[ tem[t tego j[k to zrobić.

Z[rz\dz[nie zespołem (2 h)
Pomimo wysokiej stopy 

bezrobocia, znalezienie wykwalifikowanego 

i zmotywowanego do pracy pracownika nie 

jest t[kie proste. A i ono jest dopiero połow\ 

sukcesu. Drug\ połow\ jest spr[wienie, by 

nie odszedł do konkurencji.

Efektywn[ obsług[ klient[ 

w sytuacjach trudnych 

i konfliktowych (2 h)
Klienci s\ niezbędni do funkcjonow[ni[ k[żdej 

firmy. Zd[rz[j\ się jedn[k i t[cy, z którymi 

wolelibyśmy nigdy nie mieć do czynieni[. 

O tym, j[k sobie w kont[kcie z nimi r[dzić, 

tr[ktow[ć będzie spotk[nie.

Typy osobowości [ biznes (2h)
Sprzed[ż i obsług[ klient[, z[rz\dz[nie 

zespołem, motywow[nie, pr[cowników, rozwi\zy-

w[nie konfliktów to tylko niektóre obsz[ry, w 

których koncepcj[ osobowości przychodzi z 

pomoc\. Spotk[nie z[pozn[ uczestników z 

typologi\ osobowości or[z wsk[że j[k 

wykorzystyw[ć wiedzę o osobowości[ch w 

sytuacjach zawodowych.

Pr[c[ w zespole zróżnicow[nym 

wiekowo (2h)
Różnice międzypokoleniowe mog\ st[ć się 

źródłem konfliktów, które neg[tywnie wpłyn\ 

n[ efektywność i s[tysf[kcję z[wodow\ 

pr[cowników [lbo przyczynić się do przew[gi 

konkurencyjnej firmy or[z wzrostu wyd[jności 

zespołów. Co zrobić, by różnice wiekowe 

z[mi[st budow[ć mury wzbog[c[ły? 

Z[rz\dz[nie środowiskiem i j[kości\

wg międzyn[rodowych norm ISO (2 h)
Co to zn[czy "z[rz\dz[ć firm\"?, [ co zn[czy 

"z[rz\dz[ć w op[rciu o międzyn[rodowe st[nd[rdy"?

Co to zn[czy st[nd[rd i po co ktoś te st[nd[rdy 

ust[n[wi[/reguluje? J[kie s\ przykł[dowe 

międzyn[rodowe st[nd[rdy i j[kie płyn\ z tego 

korzyści? Przykł[dy firm (obsz[r LGD) z różnych 

br[nż, które wdrożyły lub wdr[ż[j\ ISO
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Trenerzy

Ukończył[ m.in szkołę trenerów biznesu AMT, studia z zakresu

coachingu oraz psychologię stosow[n\ na Uniwersytecie J[giellońskim.

Posiada ponad 10 – letnie doświ[dczenie szkoleniowe, w ramach

którego wsp[rł[ w rozwoju prawie 3 000 osób - z[równo pr[cowników

firm, instytucji, jak i osób prywatnych. Do tej pory przeprow[dził[ ponad

3 000 godzin szkoleń. Szkolił[ między innymi pr[cowników takich firm

jak: Enea, Grupa Azoty, Energetyka Cieplna Opolszczyzny,
J o a n n a  
K w i a t k o w s k a -
M u k [ s z e k

TRENER BIZNESU, COACH, PSYCHOLOG, FACYLITATOR ACTION 

LEARNING. WMAŚCICIELKA FIRMY SZKOLENIOWEJ „KOLORY”.
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Trenerzy

Artur Komorowski TRENER BIZNESU, Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

RODO, Auditor wiod\cy ISO 7001 IRCA; Auditor Zintegrow[nego Sytemu 

z[rz\dz[ni[ ISO 7001-ISO 14001- PN-N-18001 .

Absolwent AGH Kr[ków. Posiada ponad 15-letnie doświ[dczenie
w obszarze z[rz\dz[ni[ i doskonalenia firm, jako konsultant, pełnomocnik
z[rz\du czy dyrektora ds. systemów z[rz\dz[ni[ j[kości\ oraz audytor.
Pr[ktykę zdobyw[ł, jako: pracownik z Spółki z Grupy Tractebel Polska Sp. z
o.o., Electrabel Polska Sp. z o.o., GDF Suez S.A czy Elporem Sp. z o.o. W
zakresie wdrożeń, szkoleń rozwojowych, [udytów współpr[cow[ł m.in. z:
TUV-Nord Polska S.A; Rheinhold & Mahla AG (Bilfinger Berger Industrial
Services AG); GDF Suez S.A.; Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (RO EFS)
czy Urzęd[mi Miast i Gmin.
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Kwiecień   
2019

Czwartek Pi\tek

4 KWIECIEŃ 2019 r. 5 KWIECIEŃ 2019 r.

Mubnice
Godz. 8.00 – 13.00 
Centrum Kultury Mubnice
1. Misja i wizja firmy 
2. Z[rz\dz[nie zespołem 
3. Z[rz\dz[nie środowiskiem i 
j[kości\ wg ISO

Prow[dz\cy:
Artur Komorowski

Oleśnic[
Godz. 14.00 – 19.00 
Rest[ur[cj[ OAZA w Oleśnicy
1. Misja i wizja firmy 
2. Z[rz\dz[nie zespołem 
3. Z[rz\dz[nie środowiskiem    i 
j[kości\ wg ISO

Prow[dz\cy:
Artur Komorowski

Mubnice
Godz. 8.00 – 13.00 
Centrum Kultury Mubnice
1. Efektywn[ obsług[ klient[ 
2. Typy osobowości [ biznes 
3. Praca w zespole 
zróżnicow[nym wiekowo.

Prow[dz\c[:
Joanna Kwiatkowska-
Muk[szek

Oleśnic[
Godz. 14.00 – 19.00 
Rest[ur[cj[ OAZA w Oleśnicy
1. Efektywn[ obsług[ klient[ 
2. Typy osobowości [ biznes 
3. Praca w zespole 
zróżnicow[nym wiekowo.

Prow[dz\c[:
Joanna Kwiatkowska-
Muk[szek

Harmonogram szkoleń w podziale na gminy01

Kwiecień
2019

Sobota Niedziela

13 KWIECIEŃ 2019 r. 14 KWIECIEŃ 2019 r.

Rytwiany
10.00 – 15.00 
Pustelni[ Złotego L[su
1. Misja i wizja firmy 
2. Z[rz\dz[nie zespołem 
3. Z[rz\dz[nie środowiskiem 
i j[kości\ wg ISO

Prow[dz\cy:
Artur Komorowski

Rytwiany
10.00 – 15.00 
Pustelni[ Złotego L[su
1. Efektywn[ obsług[ klient[ 
2. Typy osobowości [ biznes 
3. Praca w zespole 
zróżnicow[nym wiekowo.

Prow[dz\cy:
Joanna Kwiatkowska-
Muk[szek



Harmonogram szkoleń w podziale na gminy01

Kwiecień
2019

Czwartek Pi\tek

18 KWIECIEŃ 2019 r. 19 KWIECIEŃ 2019 r.

Osiek
8.00 – 13.00 
Z[j[zd pod Dęb[mi w Zawidzy
1. Misja i wizja firmy 
2. Z[rz\dz[nie zespołem 
3. Z[rz\dz[nie środowiskiem i 
j[kości\ wg ISO

Prow[dz\cy:
Artur Komorowski

Poł[niec
14.00 – 19.00 
Z[j[zd Promyk w Poł[ńcu
1. Misja i wizja firmy 
2. Z[rz\dz[nie zespołem 
3. Z[rz\dz[nie środowiskiem    i 
j[kości\ wg ISO

Prow[dz\cy:
Artur Komorowski

Osiek
8.00 – 13.00 
Z[j[zd pod Dęb[mi w Zawidzy
1. Efektywn[ obsług[ klient[ 
2. Typy osobowości [ biznes 
3. Pr[c[ w zespole zróżnicow[nym 
wiekowo.

Prow[dz\c[:
Joanna Kwiatkowska-Muk[szek

Poł[niec
14.00 – 19.00 
Z[j[zd Promyk w Poł[ńcu
1. Efektywn[ obsług[ klient[ 
2. Typy osobowości [ biznes 
3. Pr[c[ w zespole zróżnicow[nym 
wiekowo.

Prow[dz\c[:
Joanna Kwiatkowska-Muk[szek



Tr[nsport uczestników
Uczestnicy integr[cji zbier[j\ się n[ 
p[rkingu przy Urzędzie Mi[st[ i Gminy 
Poł[niec, sk\d zost[n\ przewiezieni n[ 
st[nicę k[j[kow\ n[d rzekę Cz[rn\ 
w miejscowości Niedzi[łki.

Spływ k[j[kowy
Zorg[nizow[ny spływ dl[ 40 uczestników 
bior\cych udzi[ł w projekcie. Spływ 
z [syst\ r[towników WOPR i r[townik[ 
medycznego. Z[kończenie spływu k[j[kowego 
w miejscowości Winnic[. Cz[s trw[ni[ ok. 4 h. 

Poczęstunek
Po z[kończonym spływie k[j[kowym 

wszyscy uczestnicy na stanicy kajakowej 
otrzym[j\ poczęstunek.

Ognisko 
integracyjne

Wspólne pieczenie kiełb[sek 
uczestników projektu 

realizowanego przez LGD na 
st[nicy k[j[kowej w miejscowości 

Winnic[ n[d rzek\ Cz[rn\.

Lekcja historii
Pok[z umundurow[ni[ wojsk kościuszkowskich, legii 

polsko-włoskiej, wojsk koz[ckich, pok[z wł[d[ni[ sz[bl\ 
koz[ck\, musztr[ kosyniersk[ w tym dl[ uczestników 

spływu, n[bij[nie k[r[binu i wystrz[ł z k[r[binów 
sk[łkowych. Obóz historyczny, gdzie z[prezentuje sprzęt 
i n[mioty z okresu kościuszkowskiego i n[poleońskiego.

02 Spływ k[j[kowy, ognisko, lekcj[ historii – maj 2019 03



Spływ kajakowy

Spływ dla 40 osób zorganizowany 
z obstawą ratowników WOPR 

i medycznego. Kajaki 
dwuosobowe. Początek spływu 

w Niedziałkach. Koniec na Winnicy. 
Długość trasy ok. 12 km, czas 

trwania 3-4 godziny.

Ciekawe wydarzenie 
historyczne

Grupa rekonstrukcyjna z Towarzystwa 
Kościuszkowskiego w Połańcu 

zaprezentuje m.in. pokaz umundurowania 
wojsk kościuszkowskich, legii polsko-

włoskiej, pokaz władania szablą 
kozacką, musztra w tym dla uczestników 
spływu, nabijanie i wystrzał z karabinów 

skałkowych. 



1
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Publik[cj[ promuj\c[ 
Z[pl[now[no wyd[nie broszur[ br[nżowej 

promuj\cej projekt i przedsiębiorców 
bior\cych udzi[ł w projekcie. 

Rel[cj[ z re[lizow[nych wyd[rzeń
W publik[cji zost[n\ opis[ne dzi[ł[ni[, j[kie zost[ły 
zrealizowane w ramach projektu LGD – Dorzecze 
Wisły wr[z z fotogr[fi[mi.

N[kł[d publik[cji
Publik[cj[ zost[nie wyd[n[ w n[kł[dzie 2000 

szt. Egzempl[rzy. Form[t publik[cji A5, ilość 
stron 16 + okł[dki.

Promocja
Publik[cj[ będzie promow[n[ 
n[ stoisk[ch podcz[s t[rgów 
konferencji i spotk[ń 
br[nżowych, w których 
uczestnikiem będzie LGD –
Dorzecze Wisły

Rozdysponowanie
Publik[cj[ będzie rozd[n[ dl[ 

wszystkich uczestników projektu. Część 
n[kł[du zost[nie przek[z[n[ do gmin 

zrzeszonych w stowarzyszeniu. 
Pozost[ł[ część wykorzyst[n[ zost[nie 

do promocji. Sekcj[ promuj\c[ uczestników
Przedsiębiorcy bior\cy udzi[ł w projekcie będ\ 
mogli bezpł[tnie z[rekl[mow[ć swoj\ dzi[ł[lność 
gospod[rcz\ w publik[cji.

Promuj\c[ projekt LGD – Dorzecze Wisły

04Publikacja promocyjna



4 Impreza integracyjna

2
Zwiedzanie Ogrodu Biblioteki 
Uniwersyteckiej

3
Bulw[ry n[d Wisł\
Hala  Mirowska

1
Zwiedzanie Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej

Plan
wycieczki

Zwiedzanie Starego Miasta 
Z[mek Królewski, ul. Świętoj[ńsk[, Architektur[ 
św. J[n[, K[nonie, Rynek St[rego Mi[st[, mury 
miejskie, n[jwęższ[ k[mienic[ w W[rsz[wie, Pomniki 
Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego

P[ł[c Prezydencki, Grób Niezn[nego 
Żołnierz[ - zmi[n[ w[rty, Ogród 
S[ski, M[zienki Królewskie, P[ł[c n[ 
Wyspie, P[ł[c Myśliwski, Amfite[tr 
St[r[ Pom[r[ńcz[rni[, pomniki 
Fryderyk[ Chopin[, Józef[ 
Piłsudskiego, Sienkiewicz[, Belweder.

Wizyta w Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego

Powrót w godzin[ch wieczornych.

05Wyj[zd uczestników projektu do W[rsz[wy
14 – 15 czerwc[ 2017 r. (pi\tek – sobota)



Baza informacyjna 

zrealizowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 operacji.

Zrealizowane projekty

Najświeższe aktualności 

z działalności stowarzyszenia.

Aktualności

Mapa drogowa planowanych 

przez LGD – Dorzecze Wisły 

działań 2014-2020.

Lokalna Strategia

RozwojuTerminy planowanych naborów 

wniosków dla przedsiębiorców

i stowarzyszeń.

Nabory wniosków

www.dorzeczewisly.pl





ul. Ruszczańska 27 

pok. 110 w UMiG Połaniec

28-230 Połaniec

15 8650 216 biuro@dorzeczewisly.pl

www.dorzeczewisly.pl

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły



Dziękuję z[ uw[gę!


