
FOOD
W związku z realizacją projektu pn.: 

„OWES dla subregionu jeleniogórskiego” 
 

serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa
 w dwudniowej wizycie studyjnej, której celem jest spotkanie i wymiana
doświadczeń z liderami i specjalistami w obszarze ekonomii społecznej.

 
Tym razem zapraszamy Państwa do odwiedzenia urokliwej przestrzeni

Doliny Baryczy oraz prężnie działającej na jej terenie - 
Fundacji KOM (Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny) 

zlokalizowanej w Miliczu. 
W planach są również aktywne warsztaty a także panel dyskusyjny

dotyczący wpływu inicjatyw lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej
na rozwój gminy, powiatu i całego regionu.

 

healthy
zaprasza na dwudniową wizytę studyjną 

w dniach 13 -14 marca 2023 
 (poniedziałek/wtorek)

 
 

Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 

ZGŁOSZENIA: do 3 marca 2023 r. (liczba miejsc jest ograniczona) .
 

           W przypadku pytań proszę o kontakt
                 Dorota Szyndlar-Szeluk tel. 781 690 030

e-mail: szyndlar-szeluk@sirr.pl
www.owes.sirr.pl

 

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

(współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 
obejmuje nocleg, ubezpieczenie NNW, transport, wyżywienie 

    Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020   

http://www.owes.sirr.pl/


RAMOWY PROJEKT PLANU WIZYTY STUDYJNEJ  (GODZINY i POSZCZEGÓLNE ETAPY
 

                                                                                                  PONIEDZIAŁEK
               7:30         WYJAZD Z JELENIEJ GÓRY
               10:00      PRZYJAZD DO MILICZA (wizyta w Fundacji KOM - zapoznanie z historią, działalnością i ofertą)        
               13:00       WYJAZD Z MILICZA  DO PTASIEJ OSADY
               14:00      OBIAD
               15:00       WYCIECZKA TERENOWA NA TERENIE REZERWATU  STAWY MILICKIE  
               18:00       KOLACJA
                                                                                                        WTOREK
               9:00         ŚNIADANIE
              10:00        WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DLA DOLINY BARYCZY” 
                                 pn. „JAK INICJATYWY LOKALNE I PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ MOGĄ WPŁYWAĆ NA ROZWÓJ GMINY 
                                 POWIATU I REGIONU?” 
               14:30       OBIAD 
               15:30        WYJAZD DO JELENIEJ GÓRY

 

KOM - Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny - to wyjątkowe miejsce, stworzone na
miejscu dawnej fabryki bombek. Twórcza przestrzeń pełni funkcję edukacyjną,
rozrywkową i biznesową. W jej murach mieszczą się Muzeum Bombek, kawiarnia,
Stara Bombkarnia, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren oraz biura
inwestorów i pomysłodawców, właścicieli firmy Deftrans.

Celem wizyty jest obeznanie z funkcjonowaniem i dobrymi praktykami 
podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Doliny Baryczy, 

tworzących wysoką jakość usług publicznych, lokalnych produktów i własnej oferty 
zmierzającej do zaangażowania lokalnej społeczności 

(liderów, ale też wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz i lokalnego biznesu, pracowników
instytucji samorządowych, nauczycieli, działaczy trzeciego sektora) 

oraz dostarczenia mieszkańcom inspiracji dla alternatywnych źródeł zarobkowania. 

Dolina Baryczy -  pełen atrakcji malowniczy kompleks obejmujący 5 rezerwatów
przyrody, m.in. unikatowe na skalę światową Stawy Milickie. Idealne miejsce dla
miłośników natury, rowerzystów, kajakarzy i wędkarzy. 
A o tajnikach jej strategii rozwoju opowie nam  Pani Inga Ozga Prezes Zarządu
LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy.


