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Program 3-dniowego seminarium  

pt. „Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji” 

 

 

I dzień  

11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników Seminarium,  serwis kawowy 

11.30 – 12.00 Otwarcie Seminarium, przedstawienie jego celu i programu. 

12.00 – 12.45 Obiad  

12.45 – 13.30 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wobec współczesnych wyzwań” – 

wykład wprowadzający – 1 godz. 

13.30 – 15.45 „Twórcze wykorzystanie zasobów kultury materialnej i niematerialnej wsi jako 

elementu służącemu rozwojowi społecznemu” – prezentacja dorobku organizacji cz. 

1 – 3 godz.(z udziałem 2 trenerów)   

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa 

16.00 – 18.15 „Twórcze wykorzystanie zasobów kultury materialnej i niematerialnej wsi jako 

elementu służącemu rozwojowi gospodarczemu” - prezentacja dorobku organizacji 

cz. 2 – 3 godz. (z udziałem 2 trenerów) 

18.30 Kolacja regionalna 

  

 

 

II dzień – wizyta studyjna  

7.30 – 8.00 Śniadanie 

9.00 – 18.30 „Upowszechnianie dobrych praktyk kobiecych organizacji pozarządowych 

działających na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich, zwłaszcza w zakresie ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury 

materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania 

środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności.” – 7 godz. wyjazd studyjny  

(z udziałem 2 trenerów) 

13.30 -14.30 Obiad oraz przerwa kawowa podczas wyjazdu 

19.30 Kolacja 

 

 

III dzień 

 

7.30 – 8.00 Śniadanie, serwis kawowy 

8.00 – 9.30 „Źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji 

krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i 

zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności w ramach nowego 

programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020” – wykład 2 godz. 
 

http://www.cdr.gov.pl/krakow
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9.30 – 9.45 Przerwa kawowa 

9.45 – 11.15 „Innowacyjne metody aktywizacji mieszkańców na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w kontekście działalności w 

NGO” – 2 godz. – warsztaty z udziałem 2 trenerów 

11.15 – 12.00 Zakończenie seminarium, Obiad  
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