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CELE PROJEKTU

Celem projektu jest przedstawienie epokowych zmian jakie dokonały się od
lat 90’ na polskiej wsi pod wpływem integracji z Unią Europejską. Tereny
wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich.
Mimo to, często niedostrzegane są (zarówno przez ogół społeczeństwa jak i
osoby mieszkające na wsiach) zmiany, które rozłożone były w czasie.
Tymczasem dzięki funduszom europejskim nastąpiło przekształcenie
struktury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowoczesnych technologii,
rozwój inicjatyw społecznych i kulturalnych. Projekt ma uwidocznić
szerokiemu gronu odbiorców te zmiany oraz wypromować dobre praktyki,
jakie udało się wypracować na terenach wiejskich. Wieś dziś to nie tylko
nośnik tradycji ale równorzędny partner dla podmiotów zza granicy, koło
napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne miejsce do mieszkania.
Promując osiągnięcia polskiego rolnictwa – kluczowego sektora
eksportowego – wpisuje się w obchody 25-lecie istnienia jednolitego rynku
europejskiego.



GRUPA DOCELOWA

Pierwsza edycja projektu skierowana jest do mieszkańców
województwa lubuskiego (pilotaż). Ukazanie
dokonującego się postępu (przy wsparciu z UE) na
obszarach wiejskich tego województwa jest celem
projektu.

Województwo lubuskie to teren blisko granicy niemieckiej,
gdzie wzajemne kontakty (w tym emigracja ekonomiczna)
oraz przepływ wiedzy są bardzo nasilone. Jednocześnie jest
to obszar, gdzie dominowały Państwowe Gospodarstwa
Rolne i nadal odczuwalny jest stan wykluczenia pokoleń
osób związanych z tymi strukturami. Województwo
lubuskie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem
zagrożenia ubóstwem (25,1%) oraz najsilniejszą
deprywacją materialną (18,8%).



CZAS TRWANIA PROJEKTU 
– 5 miesięcy

marzec 2018 

lipiec 2018



ELEMENTY PROJEKTU

1. Stworzenie brandu, strony na mediach
społecznościowych (FB/Instagram), materiałów
promocyjnych projektu – w tym min. jednego
materiału z udziałem osoby rozpoznawalnej
medialnie (np. uczestnika programu Rolnik Szuka
Żony)

2. Nagranie filmu promującego sukces lubuskiej wsi w
kontekście 25-lecia jednolitego rynku z udziałem
eksportera, producenta żywności reprezentującego
przykład sukcesu gospodarczego

3. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na
pracę artystyczno-reporterską dotyczącą
przeobrażeń na wsi lubuskiej, które dokonały się
dzięki obecności Polski w UE – start 6 kwietnia 2018



ELEMENTY PROJEKTU

4. Plebiscyt we współpracy z Gazetą Lubuską na stowarzyszenie,
przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, oraz sołectwo, które
najlepiej wykorzystuje możliwości jakie daje Unia Europejska i
przyczynia się do transformacji polskiej wsi – start 6 kwietnia 2018

5. Rozstrzygnięcie plebiscytów oraz konkursu artystyczno-
reporterskiego dla uczniów – 1 gala połączona z prezentacją sołectw
i wręczeniem statuetek: Lidera Lubuskiej Wsi Europejskiej (dla
zwycięzców plebiscytu) – 9 czerwca 2018 Gozdnica – połączone z 15-
leciem referendum akcesyjnego

6. Scenariusz lekcji w ramach edukacji społecznej w nowym programie
szkolnym, która będzie wykorzystywała efekty projektu do promocji
działań UE oraz postaw przedsiębiorczych na wsi – wykorzystując do
tego m.in. prace konkursowe uczniów – lipiec 2018

7. Dialog Obywatelski na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej z
udziałem Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
– dr Marka Prawdy – Gorzów Wielkopolski 6 kwietnia 2018



INTERESARIUSZE 
PROJEKTU



GOZDNICA 
OFICJALNE OBCHODY 

15-LECIA REFERENDUM AKCESYJNEGO 

Gmina z największym poparciem dla wstąpienia PL do UE - 91% !

• Uroczysta sesja Miasta Gozdnica

• Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz konkursu dla uczniów – Gala Lubuskiej Wsi
Europejskiej

• Wioska Europejska: stoiska lokalnych stowarzyszeń, organizacji, instytucji.

• „Rolnictwo w Europie” i przegląd potraw z poszczególnych regionów Europy

• Quiz z wiedzy o Unii Europejskiej na scenie.

• Patriotyczny koncert dzieci i młodzieży z kółka muzycznego Domu Kultury w
Gozdnicy.

• Występ dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gozdnicy ze skeczem
o Unii Europejskiej.

• Wspólne śpiewanie „Ody do Radości” z zespołem WRZOSY.

• Warsztaty ceramiczne – tworzenie flagi Unii Europejskiej z gliny.

• Konkurs plastyczny „Europa oczami dziecka”.

• Animacje i konkursy dla dzieci

• Dmuchańce dla dzieci

• Występ Gwiazdy Wieczoru

9 czerwca 



PLEBISCYT – GAZETA LUBUSKA

• W plebiscycie „Lubuska Wieś Europejska 2018” głosami
czytelników wybranych zostanie po trzech laureatów – liderów
lubuskiego rolnictwa w trzech kategoriach:

1) Organizacja Społeczna / Stowarzyszenie

2) Sołectwo / Sołtys

3) Przedsiębiorstwo/ Rolnik

• Codzienne relacje o plebiscycie

• Nakład wydań codziennych "GL" wynosi ponad 50 tys.
egzemplarzy a sobotnio-niedzielnego wydania magazynowego
ok. 115 tys. egzemplarzy. Średnia sprzedaż to ok. 50 tys.
egzemplarzy dziennie



OSOBY KONTAKTOWE

Jan Klemt – Sekretarz, Dyrektor Generalny
Zarządu Krajowego Towarzystwa Inicjatyw
Społecznych „Nowy Świat”

tel. 504 419 785

Tomasz Klemt – Koordynator Projektu

tel. 508 627 341

e-mail: tomasz.klemt@polskawieseuropejska.pl
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