
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu MOT pt. „Wieś dla Smakoszy” 

 

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (33-114 Rzuchowa 1) serdecznie 

zaprasza lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, producentów i rolników wytwarzających 

żywność wysokiej jakości (regionalną, tradycyjną, ekologiczną itp.) do współpracy przy tworzeniu 

oferty turystycznej przy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu pn „Wieś dla 

Smakoszy”.   

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej stara się o to by znaleźć się w gronie miejsc województwa 

Małopolskiego, w których można zaopatrzyć się w lokalne specjały lub ręcznie wykonane, folkowe 

przedmioty. Ma to być miejsce dające możliwość zakupu rękodzieła lub lokalnie produkowanej 

żywności, najlepiej z możliwością jej zakosztowania i wzięcia udziału w warsztatach, jako dopełnienie 

atrakcji turystycznych regionu!  W ramach współpracy będzie możliwa sprzedaż lokalnych produktów 

Projekt „Wieś dla smakoszy” finansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020 i dotyczy rozbudowy Małopolskiej Trasy Smakoszy poprzez wprowadzenie do niej miejsc  

i obiektów, tworzących punkty właśnie pod nazwą „Wieś dla Smakoszy”. Będą to najciekawsze 

miejsca w Małopolsce o walorach turystycznych, przystosowane do prezentacji, degustacji, 

warsztatów i sprzedaży produktu lokalnego. Stąd ważną rolę odegrają lokalni producenci, 

rzemieślnicy i twórcy ludowi oraz ich aktywne oraz kreatywne włączenie się na etapie realizacje 

oferty turystycznej. 

Projekt realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną (MOT), a wybrane punkty 

otrzymają w ramach projektu wsparcie organizacyjne: szkolenia, oznakowanie oraz promocję  

w formie wydawnictwa, filmu promocyjnego dla TV oraz gry planszowej. 

Powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze będzie zależało od lokalnych twórców ludowych, 

programu warsztatów, pokazów i prezentacji.  

 

Wszystkie osoby zainteresowane pomysłem i chętne do współpracy przy Centrum Produktu 

Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu „Wieś dla smakoszy” zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń 

bezpośrednio do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1 lub po zeskanowaniu na 

adres meilowy grupaodrolnika@wp.pl do dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

mailto:grupaodrolnika@wp.pl


 
KARTA ZGŁOSZENIA rolnika, producenta, rzemieślnika, twórcy ludowego do PUNKTU 
„WIEŚ DLA SMAKOSZY” 2016 w ramach Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej 

 
 

 
Imię i nazwisko/Nazwa :  

Adres:  

Telefon:  

e-mail:  

Osoba wskazana do 

kontaktów  

 

Telefon kontaktowy   

e-mail kontaktowy  

Strona www  

 

Dodatkowe informacje Tak/Nie Uwagi 

Rolnik   
 

Przetwórnia/ Zakład 
produkcyjny 

  
 

Rękodzielnik   
 

Twórca ludowy   
 

Inny … 
 

  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji, monitoringu, 
kontroli i ewaluacji projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. 
zm.). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy będzie Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w Rzuchowej, Rzuchowa 1, 
33-114 Rzuchowa. Osobie, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

 
 

Data: ………………………. 2016 r.                                         ………………………….……………………………… 

             (podpis i pieczęć firmowa jeśli dotyczy) 

            

 


