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Inwestycje w innowacje
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta  
i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Wyższą Szkołą 
Techniczno - Ekonomiczną w Szczecinie realizuje 
projekt pn.: „Inwestycje w innowacje – element 
warunkujący rozwój przedsiębiorczości w regionie 
człuchowsko-chojnickim” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 8.2.1 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsię-
biorstw.

W dniach 14.09-15.09.2013 w ramach projektu 
została zorganizowana wizyta studyjna do Szczecina 
dla przedsiębiorców, która stanowiła podsumowa-
nie cyklu szkoleń. Uczestnicy wizyty zapoznali się z 
dobrymi praktykami innych przedsiębiorstw, tj. Cen-
trum Transferu Wiedzy i Innowacji, które łączy w sobie 
funkcje jednostki naukowej, edukacyjnej, badawczo-
rozwojowej, centrum transferu wiedzy i technologii, 
inkubatora przedsiębiorczości. Ponadto uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z nowymi formami finan-
sowania inwestycji dla innowacyjnych firm - Inicja-
tywą Jeremie, Regionalnymi i Subregionalnym Fun-

duszami Pożyczkowymi. Uczestnicy odwiedzili także 
Technopark Pomerania - zespół obiektów zarządza-
nych przez Szczeciński Park Naukowo – Techno-
logiczny, gdzie realizowane są programy wsparcia 
rozwoju przedsiębiorstw oraz Strefę 89 – jako inno-
wacyjny przykład co-workingu, miejsce stworzone by 
komunikować ze sobą ludzi nauki i biznesu oraz inne 
centra wspierania biznesu w Szczecinie. 

Ponadto drugim istotnym celem wizyty było 
nawiązanie kontaktów ze sferą badawczo-naukową 
oraz omówienie zasad dalszej współpracy pomię-
dzy uczelnią wyższą, a firmami biorącymi udział w 
projekcie. W wyniku spotkania nastąpiło uroczyste 
podpisanie umów partnerskich, zawartych pomiędzy 
WSTE a poszczególnymi przedsiębiorstwami. 

Wizyta studyjna niewątpliwie była dla uczestni-
ków ciekawym doświadczeniem i zarazem okazją do 
przyswojenia nowej wiedzy o rozwoju sektora usług 
w województwie zachodniopomorskim.

Magdalena Kamowska



Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 
Gminy” realizuje projekt pn.: „Promocja produktów 
lokalnych szansą na inicjowanie powstania lub 
wprowadzania na rynek produktów, których 
podstawę stanowią lokalne zasoby poprzez 
organizację konkursu i wydanie publikacji”.

Projekt realizowany jest dzięki otrzymanemu dofi-
nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – 
mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013. 

Jednym z działań realizowanych w ramach pro-
jektu była organizacja „Konkursu Kulinarnego na pro-
dukt lokalny z obszaru LGD Naszyjnik Północy”. Kon-
kurs odbył się 29 listopada br. Wzięło w nim udział 25 
uczestników. Wśród nich byli właściciele restauracji, 
gospodarstw agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz indywidualne osoby. W Jury zasiadło 5 osób: 
Maria Brzozowska – reprezentantka Zarządu Stowarzy-
szenia, Józef Berendt – miejscowy restaurator, cukier-
nik, Monika Kobak – przedstawicielka Fundacji Lokalna 
Grupa Działania Naszyjnik Północy, Bogumiła Roma-
niec – przedstawicielka Fundacji Naszyjnik Północy, 
Michał Solinski – pracownik firmy Unilever Food Solu-
tions. Członkowie Jury mieli za zadanie skosztować 38 
potraw, a następnie ocenić je biorąc pod uwagę nastę-
pujące kategorie: tradycyjna receptura, lokalne surowce, 
tradycyjne metody wytwarzania, smak produktu, orygi-
nalność i wrażenia wizualne. Nagrodzonych zostało w 
sumie 8 osób. Jury przyznało 3 nagrody za I, II i III miej-

sce oraz 5 wyróżnień. Ponadto każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

Osoby nagrodzone to:
• I miejsce – Restauracja „Folklor” reprezento-

wana przez Szymona Szultka za kiełbasę z 
dzika

• II miejsce – Restauracja „Poziomka” repre-
zentowana przez Jerzego Kanurskiego za 
piwo „Kujanski Joker”

• III miejsce – Ewa Adamiak za nalewkę mię-
tową „Miętóweczka Ewy”

Wyróżnienia otrzymali:
• Kuba Szyszka – migdałowa pieczeń z dzika w 

jarzynowym zakątku
• Szymon Nosiński – nalewka wiśniowa 

„Wiśniowy raj”
• Monika Inglowska – strudel z jabłkami
• Dominika Sadłowska – sernik
• Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi Olga Hnat-

czak – gołąbki z ziemniakami.

Laureaci konkursu oraz ich potrawy zostaną 
zaprezentowani w publikacji pn.: „Produkt lokalny 
– szansa na powstanie i wprowadzenie na rynek 
produktów z lokalnych zasobów”, która zostanie 
wydana przez Stowarzyszenie w ramach podsumo-
wania projektu.

Anna Brudnicka

Smaki kulinarne obszaru LGD „Naszyjnik Północy”

tytuł....

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” zostało wybrane do dofinan-
sowania operacji pt.: „Organizacja imprezy kul-
turalnej dla mieszkańców gminy Debrzno”, która 
współfinansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w związku z realizacją operacji w ramach 
Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. 

W ramach operacji zostaną zorganizowane 
dwa koncerty muzyczne w wykonaniu:
ZESPOŁU MANDOLINOWEGO „FRYGI”
ORAZ ZESPOŁU „KARNO ZARAZ WRACAM”

Piątek, 18 października, godz. 17.00
w sali widowiskowej CKSiT w Debrznie
ul. Wojska Polskiego 2

WSTĘP WOLNY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie  jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej związanej z pro-
mocją lokalnych walorów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 



Bezpłatne szkolenie 

„Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i 

wolontariuszy, przedstawicieli samorządów, wiejskich liderów oraz osoby aktywnie działające na obszarach wiejskich 
zamierzające założyć organizację pozarządową.

Szkolenie odbędzie się 26 - 28 listopada 2013 
Restauracja „Nad Jeziorem” ul. Szczecińska 13,77-300 Człuchów

Celem szkolenia jest: 

1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania organizacji poza-
rządowych w Polsce.

2. Przybliżenie zagadnień dotyczących budżetowania projektów i organizacji.
3. Zapoznanie z zasadami polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakładowego planu kont.
4. Przedstawienie zasad sprawozdawczości oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
5. Nabycie praktycznych umiejętności na temat zarządzania finansami (budżetowanie, dokumentowanie 

wydatków, sprawozdawczość).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez odesłanie formularza zgłoszeniowego do 22.11.2013  telefonicznie fax: (59) 
83-35-750 lub e-mailowo: ewelina.kowalczyk@ds.org.pl

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na 
obszarach wiejskich”, w ramach którego przy Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” utworzone zostało 

Regionalne Centrum Informacji i wspierania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich.

  
Chcesz uzyskać informację na temat Funduszy Europejskich?

Zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Debrznie.

Konsultanci udzielą profesjonalnej, bezpłatnej pomocy i informacji o funduszach z Unii Europejskiej w ramach 
trwającej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013 (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Pomorskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz o przyszłym okresie programowania na lata 2014-2020.

Sieć Informacyjna „Pomorskie w Unii” to najlepszy i najprostszy sposób, by poznać możliwości 
skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich oraz uzyskać wsparcie przy rozliczaniu 

projektów unijnych.

Pomoc i informacje udzielane są w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji 
elektronicznej oraz korespondencji pisemnej.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 
tel. 059/833 57 50

e-mail:  a.zelek@stowdeb.pl, a.kozicka@stowdeb.pl

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007 - 2013



 
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie  

to solidny  
i konkurencyjny partner przy 

profesjonalnej organizacji spotkań 
biznesowych, konferencji, prezentacji, 

seminariów oraz szkoleń. 
 
 
 
 
Sala konferencyjna 
 
powierzchnia:50m2, mieszcząca do  
50 osób, wyposażenie, 
profesjonalna obsługa, nowoczesne 
wnętrza   
 
 
Koszt wynajmu  
 

 z wyposażeniem (flipchart, 
rzutnik, laptop, markery) - 
16zł/h+ jednorazowa opłata za wyposażenie: 20zł 

 bez wyposażenia – 16 zł/h 
 
Na życzenie wynajmującego zapewniamy catering: kawowy- 3,50zł/os., obiadowy-
26,00zł/os. 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
 
Szczegółowe informacje:  
 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 
Cierznie 64 

77-310 Debrzno 
tel. +48 59 722 13 33, 784 418 365 
e-mail:info@perlowainwestycja.pl 

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654 
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl
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