
 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA serdecznie zaprasza na konferencję pn. 
„Popularyzacja inicjatyw obywatelskich dla środowiska”, która odbędzie się                     
w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Gm. Pleśna) dnia 17 listopada 2016 
r. tj. czwartek.  

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie tworzenia 
i współpracy przy realizacji inicjatyw lokalnych, ich roli dla środowiska oraz 
wzmacniania więzi społecznych. Przedstawiony zostanie również modelowy obraz 
współpracy lokalnej na rzecz ochrony środowiska. Do udziału zaprosiliśmy ekspertów 
i praktyków, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny konferencji.  

          Konferencji towarzyszyć będzie wykład poświęcony sadom tradycyjnym i ich 
znaczeniu dla środowiska.  

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim:  

a) rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, 
b) przedstawicieli Lokalnych Grup Działania 
c) przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym KGW, organizacji turystycznych, 
d) przedsiębiorców / restauratorów 
e)  przedstawicieli samorządu terytorialnego 
f) wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji 

 
Udział w konferencji należy potwierdzić przesyłając formularz zgłoszeniowy                         
w terminie do dnia 09 listopada 2016 roku włącznie na adres wskazany w 
formularzu zgłoszeniowym.  

Liczba miejsc jest ograniczona zaś o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Wydarzenie jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „GRUPA 
ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa w ramach projektu 
pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary zna tylko konsekwencje - inicjatywy lokalne 
na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego” dofinansowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa 
nr 218/2015/Wn12/EE-il/D  

 



 

 

 

 
 

 

Tytuł konferencji: Popularyzacja inicjatyw obywatelskich dla środowiska 
 

Organizator:  Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 
 

Miejsce:  Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,  33-114 Rzuchowa 1A 
 

Termin:  17 listopada 2016  roku, godz. 13:00 

 
 

 
 

17 listopada  2016 roku (tj. czwartek) 
 

 

13.00 – 14.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa 
 

14.00 – 14.30 Powitanie, otwarcie i omówienie celu konferencji 
 

14.30 – 16.00 Inicjatywy lokalne dla środowiska  

 
Prezentacja projektów obywatelskich i wniosków z testowania inicjatywy 

lokalnej w ramach projektu pn „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna 
tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju 

powiatu tarnowskiego”  

Jan Czaja, Anna Olszówka – Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 
 

Inicjatywa lokalna jako narzędzie współpracy samorządu z mieszkańcami 
Józef Knapik – Wójt Gminy Pleśna 
Wojciech Sanek – Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach 

16.00 – 16.30 Dyskusja 

 

16.30 – 17.30 Obiad  
 

17.30 – 18.15 Sad Tradycyjny przyjazny środowisku  naturalnemu  

Jolanta Zych 

18.15 – 18.30 Przerwa kawowa 

 

18.30 – 19.15 Modelowy przykład współpracy organizacji pozarządowych dla środowiska 

na przykładzie KGW Rzuchowa i Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA  
Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowej 

19.15 Dyskusja z udziałem uczestników konferencji. 
Zakończenie konferencji 

 

 



 

 

 
 

 

 

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji pn. 
"Popularyzacja inicjatyw obywatelskich dla środowiska"  

 

 

 
Organizator:  Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

 
Miejsce:  Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,  33-114 Rzuchowa 1A 

 

Termin:  17 listopada 2016  roku, godz. 13:00 
 

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika 
konferencji 

 

 

Mail i telefon do kontaktu 

(Bezpośrednio do zgłaszanej osoby) 

 

 Nazwa reprezentowanej organizacji 
lub instytucji  

(jeżeli dotyczy) 

 

 

 Adres (jeżeli dotyczy - organizacji) 

Telefon / Fax 

 

 

Posiłek wegetariański  TAK                  NIE 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
dla potrzeb realizacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.). Administratorem danych 

osobowych w rozumieniu ustawy będzie Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w Rzuchowej, Rzuchowa 
1, 33-114 Rzuchowa. Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  
 

 
 
 
 

……………………            ……………………………………..…………… ……                     ……………………………     
(miejscowość)                         (data i czytelny podpis zgłaszającego się)                                         (pieczęć organizacji)   

 

 

Kartę zgłoszenia (najpóźniej do 9 listopada) prosimy przesłać elektronicznie na adres: 

grupaodrolnika@wp.pl  lub pocztą na adres 33-114 Rzuchowa 1 (decyduje data wpływu) 

 

UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość ograniczenia udziału w konferencji do 1 przedstawiciela z reprezentowanej instytucji/organizacji. 
Potwierdzenie  o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie wysłane na wskazany adres mailowy.   


