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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW W 2003 ROKU 

 

Lp. Nazwa projektu Koordynator Termin 

realizacji 

Donator oraz 

dotacja 

EFEKTY 

1.  „Produkcja, 
marketing, 
promocja i zbyt 
produktu 
markowego 
Naszyjnika  
Północy” 

Alicja Mędrek 

 

od  

04.07.2003r.  

do  

30.11.2003r. 

Fundacja 
Partnerstwo dla 
Środowiska –  

7.000 zł 
/koszt całkowity: 

20.500 zł/ 

Podjęte działania przyczyniły się do: 
 aktywizacji społeczności lokalnej, pobudzenia działań zmierzających 

do podnoszenia jakości wytwarzanych wyrobów oraz poddania ich 
weryfikacji konkursowej, 

 dowartościowania osób długotrwale bezrobotnych, 
 integracji osób uzdolnionych artystycznie, 
 skoordynowania wszelkich działań związanych z Programem Marka 

Lokalna – Naszyjnik Północy oraz lokalną wytwórczością, 
rękodzielnictwem, 

 inwentaryzacji oraz stworzenia bazy danych lokalnych wytwórców, 
 promocji projektu w mediach, lokalnych radiach, gazetach, 

telewizjach kablowych, 
 przygotowania różnorodnych form prezentacji produktów (m.in. 

marketing wystawienniczy oraz stała ekspozycja w siedzibie 
Stowarzyszenia), 

 znalezienia nowych rynków zbytu, pośrednictwo – współpraca z 
zagranicą: Niemcy-gmina Weinbah i Szwecja-gmina Huddingen, 

 opracowania formalno-prawnej procedury nadania Znaku 
Promocyjnego Naszyjnik Północy (ustalenie ostatecznej wersji 
Regulaminu przyznawania, użytkowania i posługiwania się Znakiem 
Promocyjnym Naszyjnik Północy, Wniosku o przyznanie Znaku 
Promocyjnego Naszyjnik Północy, Umowy Licencyjnej),    

 przygotowania i przeprowadzenia II edycji Konkursu Promocyjnego 
Naszyjnik Północy na najlepsze  produkty, usługi i ważne społecznie 
inicjatywy, przygotowanie i druk Katalogu.  

2.  „Funkcjonowa
nie 
Sekretariatu 
GP Naszyjnik 
Północy od 
września 2003 
roku do 
czerwca 2004 

Alicja Mędrek 

 

od 

01.09.2003r. 

do 

30.06.2004r. 

 

Fundacja 
Partnerstwo dla 
Środowiska – 

17.840 zł 
/koszt całkowity: 

35.263,76 zł/ 

 zatrudnienie 2 osób (koordynator i pracownik biurowy) na pełen 
etat i księgowej na ¼ etatu, dzięki którym możliwe będzie 
funkcjonowanie Sekretariatu Fundacji, 

 kompleksowo wyposażone pomieszczenie na biuro Sekretariatu 
Fundacji m.in.: w sprzęt komputerowy, telefon, fax, meble biurowe, 
materiały biurowe, itp., 

 sprawniejsza, efektywniejsza działalność GP, 
 usprawnienie komunikacji między podmiotami, nadzorowanie 
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roku” przepływu informacji (stworzenie bazy danych, listy adresowej 
partnerów itp.), 

 stworzenie strony internetowej, zawierającej informacje nt. działań 
Fundacji, 

 promocja GP (ulotka GP, współpraca z mediami). 
3.  Zajęcia 

profilaktyczne 
i 
terapeutyczne 
w sieci świetlic 
opiekuńczo-
wychowawczy
ch 
i socjoterapeut
ycznych w 
gminie 
Debrzno. 

Andrzej 
Pluto-
Prądzyński 

01.07.2003 
- 31.12.2003 

Urząd 
Marszałkowski 

Województwa 
Pomorskiego 
4.000,00 zł 

 zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo- 
             wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 opłacono prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Debrznie 
 opłacenie części zajęć opiekuńczo-wychowawczych  w świetlicach 

wiejskich 
 pozyskane środki pozwoliły na wyasygnowanie ze  środków 

budżetowych gminy kwoty 4000 zł na  adaptację pomieszczeń na 
potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Skowarnkach 

4.  „Nic o nas bez 
nas – wspólne 
problemy 
rozwiązujemy 
razem” 
 

Danuta 
Pietrzak 

 

1 kwietnia 
2003r. – 15 
marca 2004r. 
 

53.800 zł – w 
ramach programu 
„Obywatele i 
samorząd lokalny” 
Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej 
ze środków Polsko – 
Amerykańska 
Fundacji Wolności 
 

W trakcie realizacji m.in.: 
 Wypracowana została Karta Zasad Współpracy – przejrzysty 

mechanizm współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;  
 mieszkańcy MiG Debrzno otrzymywali wszechstronną informację nt. 

działań samorządu, 
 uruchomione zostały mechanizmy umożliwiające mieszkańcom 

współudział w podejmowaniu  kluczowych decyzji,  
 zdiagnozowane zostały potrzeby lokalnej społeczności,  
 opracowane zostały plany rozwoju społeczności lokalnych;  
 przedstawiciele grup obywatelskich posiedli niezbędna wiedzę z 

zakresu pozyskiwania środków na działania;  
 prawidłowy przepływ informacji spowodował wzrost zaufania 

obywateli do działania samorządu i organizacji pozarządowych;  
 wzmocnił się potencjał lokalny. 

5. Centrum 
Aktywności 
Młodzieży 

Marek 
Romaniec 

01.04.2003 
-30.05.2003   

Ministerstwo 
Edukacji Narodowej 
i Sportu 
3.000,00 zł 

 spotkania z młodzieżą wiejską w ich miejscu zamieszkania, 
poruszanie problematyki uzależnień i sposoby ich zapobiegania, 
praca w zespole, poznanie najbliższej okolicy itp. 

 wydanie gazetki-„Trzytygodnik Debrznieński” trzy numery- nauka 
obsługiwania podstawowych urządzeń biurowych- Fax.ksero, skaner, 
programy graficzne 
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6. Pilotażowe 
nadanie znaku 
promocyjnego 
Marki Lokalnej 
NP 

Anna Mauer  24.02.2003 
-31.03.2003 

Fundacja 
Partnerstwo dla 
Środowiska 
6.500,00 zł 

 nadanie znaku promocyjnego Marki Lokalnej Naszyjnika Północy 
pilotażowo trzem produktom tj. 

 chleb debrznieński- Piekarnia Jagusz, Gierłowski z Debrzna 
 mąka debrznieńska- Skup zbóż, produkcja mąk E.Suchowiecki-

Debrzno 
 chleb barwicki- Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych  

Barwice 

7. Z tej mąki 
będzie chleb... 

Marek 
Romaniec 

01.04.2003 
-15.09.2003 

Fundacja 
Partnerstwo dla 
Środowiska  
7.000,00 zł 

 poprawienie estetyki zewnętrznej budynku młyna  
 utworzenie muzeum młynarstwa powiatu         człuchowskiego  
 promocja 
 przeprowadzenie akcji informacyjnej dla zainteresowanych 
 przygotowanie zaplecza logistycznego do organizacji szkoleń, 

warsztatów nt. młynarstwa 
 podniesienie atrakcyjności regionu 

8. „Greenway 
Naszyjnik 
Północy” 
-oznakowanie 
szlaku 

Marek 
Romanie, 
Beata 
Sobolewska, 
Anna Mauer, 
Piotr Wandas, 
Monika 
Krasnosielska –
Żak  

01.03.2003 
-30.10.2003 

Ministerstwo 
Gospodarki Pracy  
i Polityki Społecznej 
61.650,00 zł 

 oznakowanie 870 km szlaku rowerowego 
 wykonanie opisu technicznego szlaku 
 wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych 
 aktywizacja społeczności lokalnej 
 stworzenie miejsc pracy na czas znakowania  

9. Publikacja 
mapy i 
broszury 
Greenway 
Naszyjnik 
Północy 

Marek 
Romaniec 

01.10.2003 
-30.11.2003 

Fundacja 
Partnerstwo dla 
Środowiska  
7.000,00 zł 

 wykonanie mapy z przebiegiem szlaku rowerowego Greenway 
Naszyjnik Północy, druk 2000 egzemplarzy,  

 wykonanie opisu gmin leżących na szlaku  w trzech językach 
(polskim, niemieckim, angielskim), 

 promocja szlaku Greenway – Naszyjnik Północy  

10. Kanadyjsko – 
Polski Program 
Pożyczkowy 
dla małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w 

Nina Pachura  Bezterminowo Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości, 
limit kredytowy: 
360.000,00 zł 

Uzyskanie funduszu pożyczkowego dla wspierania przedsiębiorstw. 
Uruchomienie w 2003r. 9 pożyczek na łączna kwotę 310 000 zł. 
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11. Umowa nr 
5/2003 z 

Urzędem Miasta 
i Gminy Debrzno 

Zdzisława 
Hołubowska 

Józef Bil 

01.01.2003-
31.12.2003 

Urząd Miasta i 
Gminy Debrzno, 
20.000 zł 

Dotacja celowa                                                                                                                                   
1. Promocja miasta i gminy Debrzno:                         

 wykonanie kalendarza, ofert inwestycyjnych, informatorów, widokówek, 
zdjęć i innych materiałów promocyjnych,  

 promowanie w rozgłośni radiowej,                              

 uruchomienie i aktualizacja strony internetowej, zakup matrycy,          
 wykonanie kolumn ogłoszeniowych na terenie wiejskim,                            

 wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Zielonego Parku Przemysłowego                   
 udział w konferencjach, targach, seminariach i innych działaniach 

promocyjnych. 
2. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki:  

 utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń na szlakach turystycznych      

 udział w projekcie Greenway - "Naszyjnik Północy"           
 udział w kosztach organizacji rajdów i innych imprez masowych dla dzieci i 

młodzieży. 

12. Punkt 
Konsultacyjno 
– Doradczy  

Pomorska 
Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego 
S.A. w Słupsku  

01.05.2003 -
31.03.2004r.  

Polska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
5.793,75 zł 

Prowadzenie bezpłatnych usług doradczych dla małych lub średnich 
przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą z 
zakresu: 

 administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

 zarządzania przedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu, 
finansów i podatków, produkcji i innych), 

 informacji o dostępnej na rynku ofercie banków skierowanej do 
sektora MSP, 

 instytucji finansowych, tj.: firm leasingowych, funduszy 
pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy 
kapitałowych i innych, 

 możliwości i zasad korzystania ze specjalistycznych usług 
doradczych, oferowanych m.in. przez ośrodki Krajowego Systemu 
Usług,  

 projektów pomocowych (w tym np. realizowanych w ramach polityki 
Rządu wobec sektora MSP oraz Programów Komisji Europejskiej), 

 możliwości i sposobów korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP 
dostępnych w PARP lub w Regionalnych Instytucjach Finansujących 
(RIF), 

 pomocy w wyborze akredytowanego wykonawcy usług 
realizowanych w ramach instrumentów pomocy Programu PHARE, 
określenia zakresu usług świadczonych przez akredytowanego 
wykonawcę oraz przygotowania i zawarcia umowy z akredytowanym 
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wykonawcą, 
 pomocy w przygotowaniu wniosków o uzyskanie dotacji/ wsparcia w 

ramach instrumentów Programu Phare, SAPARD oraz innych 
dostępnych środków. 

13. Zintegrowany 
system 
pomocy 

rodzinie w 
zakresie 

przeciwdziałan
ia patologiom 
społecznym na 

bazie 
Gminnego 
Centrum 
Pomocy” 

Jacek Janusz 15.04.2003 
- 31.21.2003 

Urząd Wojewódzki 
4.000,00 zł 

Efektem podjętych działań będzie zmniejszenie skali dalszej patologizacji i 
stworzenie odpowiedniego dla naszej społeczności rozwiązania 
systemowego w zakresie niesienia pomocy rodzinie. Utworzenie i 
umocnienie się placówki świadczącej szeroką pomoc na rzecz rodzin i osób 
potrzebujących.  
Dodatkowe rezultaty to: 

 organizacja i realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych 
wśród dzieci  
i młodzieży, 

 organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla ofiar 
przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowych, 

 organizacja pomocy terapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych. 

14. 
 
 
 

Seminarium 
„Zielone 

miejsca pracy” 

Zdzisława 

Hołubowska 

15.02.2003 – 
30.03.2003 r 

5.620 zł 
Fundacja 

Partnerstwo dla 
Środowiska 

 uczestnicy Seminarium (100 osób) zapoznani zostali z pojęciem 
Zielonych Miejsc Pracy w Polsce i zagranicą oraz lokalnymi 
przykładami tworzenia miejsc pracy zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju; 

 przedstawiony został projekt GREENWAY Naszyjnik Północy 
(turystyka przyjazna dla środowiska); 

 nastąpiła prezentacja założeń oraz uroczyste pilotażowe  nadanie 
Godła Promocyjnego Naszyjnik Północy pierwszym produktom; 

 określono zakres wsparcia działalności lokalnych przez instytucje 
działające na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 wypracowany został program wdrożenia marki Lokalnej Naszyjnika 
Północy. 

15. „Nie przesypiaj 
zimy” w 
ramach 
programu 
„Nasz sposób 
na biedę” 

Danuta 
Kaszuba – 
redakcja 
projektu, 
wniosku, 
Krzysztof 
Wieczorek – 
realizacja zadań 

02.01.2003 – 

31.10.2003 r. 

10.000 zł 
Fundacja 

Wspomagania Wsi 

 pozyskane środki   umożliwiły zakup materiałów takich jak: grzejniki, 
kształtki itp., 

 zainstalowano ogrzewanie, 
 zwiększono produkcję, co zachęciło do dalszych działań i wskrzesiło 

wiarę w sens występowania z własną inicjatywą, 
 umocniono poczucie pewności siebie wśród mieszkańców. Pośrednią 

korzyścią zamontowania centralnego ogrzewania i powiększenia 
produkcji wyrobów z witek brzozowych stała się promocja osady na 
zewnątrz, a także wypełnianie idei podtrzymywania wielowiekowych 
tradycji rękodzieła artystycznego, charakterystycznych dla folkloru 



 6 

wsi polskiej. Zmodernizowany i ogrzany budynek  umożliwił 
spotkanie się ludności osady i gości z zewnątrz. Spełnia doraźnie 
zadania wiejskiej świetlicy. 

16. „Historia nie 
dzieli, a łączy 
turniej wiedzy, 
sprawności i 
obrzędowości z 
okazji 650- 
lecia miasta 
Debrzna” 
w ramach 
programu 
„Partnerstwo 
Miast i 
Obywateli” 

Józef Bil 01.09.2003 – 
01.06.2004 r. 

19.006 zł 
Fundacja 

im.Stefana. 
Batorego 

W tracki realizacji, rezultaty projektu to: 
 stworzenie grupy roboczej Stowarzyszeń w Debrznie i Freienfels jako 

podwaliny trwałej współpracy obu stron, 
 utworzenie drużyny komtura z Debrzna mogącej uczestniczyć w 

podobnych charakterem wydarzeniach na terenie kraju, 
 założenie koła miłośników średniowiecznego Debrzna, 
 opracowanie scenariusza festynu i przeprowadzenie go, 
wydanie folderu informacyjnego - plakatów imprezy. 

17. Półkolonie 
„Zielone 
Dziecińce” 

Zdzisław Marek 18.07.2003 – 

10.09.2003r. 

2.252,78 zł 
 

Krajowy Związek 
Rolników, Kółek i 

Organizacji 
Rolniczych 

 25 dzieci i młodzieży uczestniczyło w półkoloniach, 
 bezpieczne i ciekawe spędzenie czasu wolnego 

18. Prowadzenie 
Punktu 
Informacyjneg
o Narodowej 
Agencji 
Programu 
„Młodzież” w 
Debrznie w 
pierwszym 
semestrze 
2003 

Agnieszka 
Theus 

2.01.2003 – 
26.06.2003 

Narodowa Agencja 
Programu 
„Młodzież” 
2.405,76 EURO 

 zorganizowanie 4 seminariów w informacyjnych o Programie 
„Młodzież” dla liderów młodzieżowych oraz dla osób pracujących z 
młodzieżą w Debrznie, dwóch w Chojnicach, Szczecinku. 

 udzielanie dwa razy w tygodniu (jeden dzień przed południem, jeden 
po południu) konsultacji dla osób przygotowujących projekty do 
Programu „Młodzież” oraz dla osób realizujących projekty w ramach 
tego programu, 

 promowanie Programu „Młodzież” na terenie Naszyjnika Północy 
(powiaty: człuchowski, chojnicki, szczecinecki, sępoleński i 
złotowski), 

 organizacje i instytucje młodzieżowe zostały zachęcone do 
aktywniejszej działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie daje 
im Program „Młodzież”, 

 zorganizowanie Dnia Integracji w Programie „Młodzież (6.03.2003) 
w którym uczestniczyło 82 przedstawicieli młodzieży i osób 
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pracujących z młodzieżą niepełnosprawną, bezrobotną, zagrożoną 
patologiami oraz zamieszkującą tereny wiejskie, 

 wymiana doświadczeń między grupami, które już realizowały 
projekty w ramach Programu „Młodzież”, a nowicjuszami w 
Programie, 

 uczestnicy Dnia Integracji nie mający jeszcze pomysłu na realizację 
projektów „zapalili” się do działania, dzięki artykułom prasowym i 
audycjom radiowym poświęconym Dniu Integracji w Debrznie 
szeroki krąg odbiorców dowiedział się o Programie „Młodzież, jego 
priorytetach i priorytetach samym Dniu Integracji.  

19 Na półmetku 
Programu – 
Europejski 
Tydzień 
Młodzieży w 
Debrznie 

Agnieszka 
Theus 

15.08.2003 – 
31.10.2003 

Narodowa Agencja 
Programu 
„Młodzież” 
1.012,90 EURO 

 

 zorganizowanie Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Debrznie 
(2.10.2003), w którym uczestniczyło 114 przedstawicieli młodzieży i 
osób pracujących z młodzieżą, 

 prezentacja osiągnięć grup, które na tereniwe powiatów: 
człuchowskiego, chojnickiego, szczecineckiego, sępoleńskiego i 
złotowskiego zealizowały projekty z Programu „Młodzież”, 

 wymiana doświadczeń między grupami, które już realizowały 
projektu w ramach Programu „Młodzież”, a nowicjuszami w 
Programie, 

 uczestnicy Dnia Integracji nie mający jeszcze pomysłu na realizację 
projektów „zapalili” się do działania, dzięki artykułom prasowym i 
audycjom radiowym poświęconym Dniu Integracji w Debrznie 
szeroki krąg odbiorców dowiedział się o Programie „Młodzież, jego 
priorytetach i priorytetach samym Dniu Integracji. 

20. Jak stworzyć 
dobry 
projekt??? 

Agnieszka 
Theus 

15.08.2003 
31.12.2003 

Narodowa Agencja 
Programu 
„Młodzież” 
1.230,92 EURO 

 zorganizowanie 3 seminariów  informacyjnych o Programie 
„Młodzież” dla liderów młodzieżowych oraz dla osób pracujących z 
młodzieżą w Barwicach, Kamieniu Krajeńskim i Złotowie, 

 zorganizowanie szkolenia na temat pisania projektów do Programu 
Młodzież w Derznie, w którym uczestniczyło 15 osób, 

 udzielanie dwa razy w tygodniu (jeden dzień przed południem, 
jeden po południu) konsultacji dla osób przygotowujących projekty 
do Programu „Młodzież” oraz dla osób realizujących projekty w 
ramach tego programu, 

 promowanie Programu „Młodzież” na terenie Naszyjnika Północy 
(powiaty: człuchowski, chojnicki, szczecinecki, sępoleński i 
złotowski), 

 organizacje i instytucje młodzieżowe zostały zachęcone do 
aktywniejszej działalności przy wykorzystaniu możliwości jakie daje 
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im Program „Młodzież”, 
 

21. Biuro Porad 
Obywatelskich 
w Debrznie 

Agnieszka 
Theus 

1.07.2003 – 
30.06.2004 

Fundacja im. 
Stefana Batorego 

11.100,00 zł 

 funkcjonowanie Biura Porad Obywatelskich 5 dni w tygodniu, w 
którym mieszkańcy Debrzna i okolic mogą nieodpłatnie zasięgnąć 
porady, 

 przyjęcie 115 klientów (126 spraw) z gminy Debrzno i okolicznych 
powiatów, klienci biura świadomie i aktywnie uczestniczą w życiu 
obywatelskim. 

22. Kontynuacja 
zagospodarow
ania parku  

Zdzisława 
Hołubowska  

2003/2004 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 
2.500 zł 

 wykonanie inwentaryzacji drzew w Parku w Starym Gronowie  

23. „Tai-Bo -  
Postaw serce 
na nogi. Chcieć 
to móc!!!” 

Anna 
Hołubowska  

01.07.2002 – 
30.06.2003r. 

Narodowa Agencja 
Programu 
„Młodzież” 

5.973 EURO 

 stworzono Punktu Informacyjny Zdrowego Stylu Życia, mieszczący 
się w Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  
czynny dwa razy w tygodniu, którego zadaniem było 
ogólnodostępna, bezpłatna informacja i promocja zdrowego stylu 
życia. 

 wydano biuletyn informacyjny 
 prowadzono zróżnicowane zajęcia przez grupę 5-ciu instruktorów 3 

razy w tygodniu po 3h dla ok. 60 uczestników 
 nabyto uprawnienia instruktorskie przez 5 osób  
 zorganizowano pokaz ćwiczeń w Domu Kultury w Kamieniu 

Krajeńskim oraz zaprezentowano działalność Narodowej Agencji 
Programu „Młodzież” 

 wyposażono salę do ćwiczeń, 
 zakupiono sprzęt nagłaśniający 

24. II edycja 
programu 
Szkoły dla 
Ekorozwoju  

Danuta Pietrzak  2003 Fundacja 
Partnerstwo dla 

Środowiska  
17.495 zł 

 dotację w wysokości 2.000 zł otrzymało 6 szkół:  
 Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach – „Segregacja na 

piątkę” ,  
 Szkoła Podstawowa w Czyczkowych – „Rady na odpady”, 
 Szkoła Podstawowa w Górznej – „Szkolne Ostoje Przyrody”, 
 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie – 

„Żyj energooszczędnie”, 
  Szkoła Podstawowa / Gimnazjum przy 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie 
– „Drogocenne krople”, 
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 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Szczecinku – „Zielona klasa”,  

 
Działania zyskały aprobatę mieszkańców Debrzna i okolic, co pozwoliło 
na poprawę wizerunku placówki i młodzieży defaworyzowanej.  

25. Klub Czysty 
Biznes  

Jakub Budziński  12.2003-
02.2004 

Fundacja 
Partnerstwo dla 

Środowiska  
5.000 zł 

 zwiększono liczbę członków o 4 firmy, 
 korzystano z Centrum Informacji Ekologicznej  (8 infolini), 
 podniesiono poziom wiedzy przedsiębiorców na temat wymogów 

ochrony  środowiska w firmach, 
 wykonano 2 prezentacje założeń Klubu Czystego Biznesu, 
 wykonano 4 przeglądy wstępne i okresowe w firmach,  

26. Naszyjnik 
Północy w 
Krakowie – 
Targi produkt 
ów lokalnych  

Danuta 
Machcińska 

11-12.04.2003 7.000 zł  zaprezentowano produkty regionalne wytwarzane w obrębie 
Naszyjnika Północy, 

 nawiązano współpracę i wyminę doświadczeń w zakresie 
pozyskiwania rynków zbytu, 

 zetknięto się z różnorodnymi formami prezentacji i wizualizacji, 
 znaleziono nowe kanały dystrybucji, 
 nawiązano współpracę i wymianę doświadczeń w ramach programu 

Marka Lokalna, 
 nawiązano stosunki partnerskie w grupach roboczych.  

 
 

Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak: 
 

 wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m2), 
 wynajem pokoi gościnnych dla wykładowców, 
 wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą, 
 wynajem sali na imprezy okolicznościowe, 
 usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie), 

 informację o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, bezrobotnych i absolwentów), 
 informacje o funduszu poręczeń kredytowych, 
 udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”), Agro-Net, 
 aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm, 
 udostępnienie komputerów i internetu, 

 poradnictwo w ramach Biura Porad Obywatelskich, 
 usługi Punktu Informacyjnego Narodowej Agencji Programu „Młodzież”. 


