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sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1

1. Działania promocyjno-informacyjne

Pierwotnie szkolenie miało odbyć się w dn. 17 kwietnia 2010, ale z powodu żałoby narodowej 

w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, zostało przełożone na kolejną sobotę, tj. 24 

kwietnia  2010.  Informacja  o  szkoleniu  przygotowana  przez  pracownika  LGD  (formularz 

zgłoszeniowy,  program)  zostały  zamieszczone  na  stronach:  LGD  Szanse  Bezdroży  Gmin 

Powiatu  Goleniowskiego,  Urzędu  Gminy  w  Stepnicy,  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Maszewie, 

Nowogardzie  i  Goleniowie.  Ponadto,  pakiet  informacyjny  został  przesłany  do  stowarzyszeń 

działających na terenie powiatu goleniowskiego, do sołtysów z 6 gmin (Stepnica, Przybiernów, 

Goleniów,  Maszewo,  Osina,  Nowogard),  do  osób  aktywnych,  które  uczestniczą  w  Szkole 

Animatorów Wiejskich prowadzonej przez LGD, do mieszkańców, którzy znajdują się w bazie 

www.agropowiat.pl oraz osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i różnego rodzaju 

ośrodki  wypoczynkowe/turystyczne  na  terenie  powiatu.  Dodatkowo,  członkowie  Zarządu 

Stowarzyszenia LGD rozdystrybuowali materiały na terenie swoich miejscowości. 

2. Program, prelegenci i uczestnicy

Tematyka  szkolenia  została  podzielona  na  część  teoretyczną  i  część  praktyczną.  Część 

teoretyczną przedstawili prelegenci z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Barzkowicach. Część praktyczną stanowiły wystąpienia osób zajmujących się agroturystyką i 

hodowlą. Tematyka wystąpień zawarta jest w programie szkolenia, który stanowi załącznik do 

tego  sprawozdania.  W  szkoleniu  wzięły  udział  22  osoby  (lista  uczestników  w  załączeniu) 

zamieszkujące na terenie powiatu goleniowskiego. 

3. Wnioski

W części dyskusyjnej szkolenia omówiono nie tylko dobre i złe strony prowadzenia działalności 

(agro)turystycznej  jako  pozarolniczego  źródła  dochodu,  ale  omówiono  też  działania 

wykonywane przez LGD Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na rzecz promowania 

(agro)turystyki w powiecie goleniowskim. Dlatego podczas spotkania zaprezentowane zostały 

projekty:

– ulotek, które zostaną wydrukowane w nakładzie 20 000 szt. i będą rozdawane podczas 

http://www.agropowiat.pl/


targów i innych wydarzeń promocyjnych m.in. wśród mieszkańców dużych aglomeracji

– billboardu, który pojawi się w okresie lipiec-sierpień 2010 na trasie Szczecin-Świnoujście

– strony  www.agropowiat.pl ,  która zawiera informacje nie  tylko na temat gospodarstw i 

ośrodków wypoczynkowych na terenie powiatu goleniowskiego, ale i na temat umiejętności, 

często zanikających, jakie posiadają mieszkańcy poszczególnych wsi.

Pod uwagę wzięte zostały opinie uczestników szkolenia na temat ww. materiałów, a także ich 

potrzeby. Zanalizowano potencjał powiatu i wymieniono jego cechy charakterystyczne, które 

mogłyby stać się wyróżnikiem powiatu goleniowskiego na tle innych – unikatowe skupiska 

ptaków.  Dzięki  tym  uwagom  wypracowano  podczas  szkolenia  kategorie  do  budżetu  na 

funkcjonowanie  LGD  w  2011r.  pod  kątem  rozwoju  (agro)turystyki:  katalog  turystyczny, 

pocztówki  promujące  gospodarstwa  (agro)turystyczne,  film  promujący  powiat  oraz  koszty 

uczestnictwa  w  targach  dla  ornitologów  w  Holandii  jako  źródła  pozyskania  potencjalnych 

klientów-turystów. 
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