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Opole, dnia 09 listopada 2018 roku
Pan/Pani
według rozdzielnika

Szanowni Państwo,
Minęło już ponad 20 lat funkcjonowania opolskiego Programu Odnowy Wsi, który przyczynił
się nie tylko do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, ale również zaktywizował społeczności
lokalne. Patrząc wstecz można śmiało powiedzieć, iż podstawą powodzenia wielu programów
są ludzie, ich zaangażowanie i wiara w powodzenie realizacji zadań. W sołectwach najważniejsi
są liderzy odnowy wsi, którzy drobnymi krokami doskonalą swoje „małe ojczyzny”.
Ważnym czynnikiem łączącym mieszkańców z samorządem są gminni koordynatorzy
odnowy wsi, dla których organizowane jest spotkanie w dniach 22-23 listopada 2018 r. w Pałacu
Pawłowice gm. Gorzów Śląski.
Podczas dwudniowego szkolenia podsumowane zostaną działania zrealizowane przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich i ochrony
bioróżnorodności oraz zaprezentowany będzie plan działań w ramach Programu odnowy wsi
i Produktu tradycyjnego na 2019 rok. Ponadto w ramach spotkania odbędą się prowadzone przez
trenera personalnego warsztaty dot. sposobów aktywizowania społeczności wiejskich oraz
prowadzone przez prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego warsztaty dot. możliwości
wpisywania opolskich produktów na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW.
W związku z tym, że w 2019 roku planuje się wprowadzenie szeregu zmian w zasadach
funkcjonowania Programu Odnowy Wsi, organizacji konkursów oraz przewidywane jest ponowne
nadanie statusów uczestnictwa sołectw w programie, proszę o zgłoszenie udziału osoby z urzędu
gminy, która będzie aktywnie koordynowała współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a
samorządami gmin.
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem
uczestnictwa w szkoleniu przesyłam w załączeniu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator
zapewnia poczęstunek i noclegi. Osobą do kontaktu jest Pan Arkadiusz Głąb (tel. 77 44 82 124,
e-mail: a.glab@opolskie.pll) oraz Pani Ewa Kotula (tel. 77 44 82 125, e-mail: e.kotula@opolskie.pl).
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