
Miesięcznik 2/2017

Program dnia 14 lutego w Garncarskiej Wiosce

Godz. 11.00 – 12:00 miłość w świecie ptaków – lekcja przyrody w Obserwatorium Przyrody
Godz. 17.00 – 19:00 Strofy dla Ciebie - romantyczna kolacja. Podczas kolacji czytane będą najpiękniejsze wiersze  

o miłości. Każdy uczestnik kolacji otrzyma pamiątkowy wiersz na papierze czerpanym.  
Koszt: 40 zł/osoby, rezerwacja miejsc: tel. 666 028 991, 666 028 992,  
mail: garncarskawioska@nida.pl 

STROFY DLA CIEBIE
WALENTYNKOWY WIECZÓR W Garncarskiej Wiosce 

14 lutego 2017 godz. 17:00



Działo się w garncarskiej wiosce

rise – MięDzynaroDowe spotkanie partnerów innowacyjnego projektu

jarMark BożonaroDzeniowy
17 grudnia odbył się kolejny jarmark bożonarodzeniowy  
w Garncarskiej Wiosce. Dzieci uczestniczyły w piernikowych 
warsztatach oraz malowały bombki. Na stoiskach można było 
zakupić choinkowe ozdoby, bombki, świąteczne olejki zapachowe, 
oraz świece. Gospoda „Ptasie radio” przyjmowała zamówienia na 
świąteczne potrawy. 

   W dniu 9 stycznia 2017 roku,
w „Garncarskiej Wiosce” odbyło się  
spotkanie partnerów realizujących 
międzynarodowy projekt „Innowacje 
społeczne w regionach wiejskich”. 
Przedstawiciele uczelni i przedsiębiorstw 
społecznych z Niemiec, Austrii, Grecji, 
Irlandii i Polski (Fundacja NIDA), 
współpracują w finansowanym przez Unię 
Europejską Horizon2020 Program Maria 
Skłodowska Curie projekcie wspierania 
innowacji społecznych w rozwoju obszarów 
wiejskich. Celem projektu i działań 
zespołu badawczego jest wypracowanie 
rozwiązań dla rozwoju i wdrażania 
innowacji społecznych na obszarach 
wiejskich, usprawnienie transferu wiedzy 
pomiędzy badaniami a praktyką oraz 
zwiększenie świadomości i wiedzy na 
temat przedsiębiorstw społecznych wśród 
administracji publicznej, polityków  
i społeczeństwa. 



praca w garncarskiej wiosce

głosuj na garncarską wioskę
Portal turystyczny www.dzieckowpodrozy.pl,
przeprowadza do 28 stycznia 2017 
głosowanie na najlepszą atrakcję dla 
dzieci w Polsce w 2017 roku. W gronie 30 
nominowanych atrakcji znalazła się także 
nasza Garncarska Wioska i Rajski ogród 
w Kamionce. Zachęcamy do oddania 
głosu na to wyjątkowe miejsce.  Wystarczy 
przy nazwie Garncarska Wioska i Rajski 
Ogród kliknąć: lubię to. Udostępnijcie 
tą informację wśród swoich znajomych.    
Już od wiosny 2017 roku   nowe atrakcje  
w Garncarskiej Wiosce: kręgielnia dla dzieci, 
muzeum ceramiki i garncarstwa, wyspa 
skarbów w Rajskim Ogrodzie, skrzydlaty 
świat  i Klockolandia.
Szczegóły i głosowanie na stronie poprzez 
wyszukiwarkę Google:
h t t p : / / w w w. d z i e c k o w p o d r o z y. p l / 
ranking-najlepsze-atrakcje-dla-dzieci-w-
polsce

Masz uzdolnienia plastyczne? Szukasz 
ciekawej i inspirującej pracy? Zapraszamy. 
Garncarską Wioskę odwiedza coraz więcej 
turystów z kraju i zagranicy. Zatrudnimy 
osobę o uzdolnieniach plastycznych do 
pracy w garncarni oraz do prowadzenia 
artystycznych warsztatów dla dzieci. 
Zapewniamy możliwość indywidualnego 
rozwoju, możliwość uczestniczenia  
w szkoleniach w kraju i za granicą oraz 
udział w wyjątkowych wydarzeniach 
artystycznych.  Osoby zainteresowane pracą 
w Garncarskiej Wiosce prosimy o kontakt 
telefoniczny: 666  028  992 lub mailowy:  
a.baginska@garncarskawioska.pl, 

Jeżeli chcesz tworzyć takie piękne rzeczy  
„z duszą” ta praca jest dla ciebie.

Mazurskie oByczaje i oBrzęDy
Okres od Bożego Narodzenia do Trzech 
Króli nazwano na Mazurach „dwunastkami”. 
Obserwując pogodę w dwunastki, starano 
się przewidzieć, jakie będą kolejne miesiące 
roku. Ważną czynnością w okresie dwunastek 
było wybieranie z pieca popiołu (popiół 
dwunastkowy), który później przechowywano 
na strychu, by w stosownym czasie użyć go 
do wytępienia robactwa u bydła, gąsienic  
w kapuście i na drzewach, a nawet ,,leczenia” 
różnych chorób.
Z pierwszą częścią dwunastek, trwającą do 
Nowego Roku, wiązało się wiele przesądów. 
Istniał powszechnie respektowany zakaz 
wykonywania pewnych prac i czynności. 

Tłumaczono to przebywaniem w tym czasie 
duchów i wzmożoną działalnością czarownic. 
Zostawiano dla nich zapaloną świecę, wodę, 
jedzenie. Rozpalano w piecu, aby dusze 
zmarłych mogły się ogrzać. Zwyczajem 
o charakterze magicznym było pieczenie 
specjalnego ciasta obrzędowego zwanego 
„nowolatkiem” (od słów „nowe lato”). 
W Sylwestra mazurskie gospodynie na słomie 
stawiały dzieżę, w której rozczyniały ciasto na 
wypiek noworocznych ciastek. Wierzono, że 
zapewniają one spokój i dobrobyt; częstowano 
nimi gospodarskie zwierzęta, by były zdrowe. 
Nowolatki suszono i starannie przechowywano 
przez cały rok. Gdy chorowało bydło - leczono 

je nimi. Oprócz darcia pierza ulubionym 
zajęciem Mazurów w dwunastki były zabawy 
wiejskie, nazywane  guzinami. 

„Nowolatki”
Na podstawie oprac. B. Grędzińskiej



ziMowe Ferie w garncarskiej wiosce
Od 15 stycznia do 26 lutego 2017 zapraszamy dzieci i młodzież do „Garncarskiej Wioski” na aktywne i inspirujące zajęcia: 

Zwiedzanie Garncarskiej Wioski
Zapraszamy codziennie w godz. od 9.00 do 
17.00 do zwiedzania Garncarskiej Wioski 
z przewodnikiem. Można wybrać jeden  
z poniższych pakietów. Zwiedzanie o godz. 
11.00, 13.00, 15.00. Grupy zorganizowane 
uzgadniają indywidualnie terminy 
zwiedzania. Zapraszamy serdecznie.

Pakiet „Dotyk mazurskiej kultury”
 Na trasie zwiedzania znajdują się : garncarnia 
– pokaz toczenia na kole garncarskim,  
zioła w zielarni,  kuźnia, mazurska stodoła, 
Obserwatorium Przyrody, „Wróbelkowo”,   
prezentacja nt. mazurskich tradycji  
i obyczajów. Zwiedzanie trwa ok. 1 godziny. 
Zwiedzanie z przewodnikiem: cena biletu  

10 zł, dzieci 5 zł, dzieci poniżej 4 lat – 
bezpłatnie. Dodatkowo organizujemy dla 
dzieci ognisko z pieczeniem kiełbasek

Pakiet „ Edukacja i rozrywka”
Na trasie zwiedzania znajdują się: garncarnia 
pokaz toczenia na kole garncarskim, zioła 
w zielarni, kuźnia, mazurska stodoła, 

Obserwatorium Przyrody, prezentacja 
nt. mazurskich tradycji i obyczajów, 
„Wróbelkowo”, projekcja wybranego filmu 
przyrodniczego w Kinie Przyrody, Galeria 
„SKARBY ZIEMI”. Program trwa ok.  
2 - 3 godziny. Każde dziecko otrzymuje na 
pamiątkę wybrany minerał z galerii „SKARBY 
ZIEMI”. Zwiedzanie z przewodnikiem: cena 
biletu 15 zł, dzieci 8 zł, dzieci poniżej 4 lat 
– bezpłatnie. Dodatkowo organizujemy dla 
dzieci ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze 
zgłaszanie zwiedzania Wioski: 
tel.: 666 028 991, 
tel.:666 028 992, 
mail: garncarskawioska@nida.pl

warsztaty Dla Dzieci w garncarskiej wiosce
Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty. 
Warsztaty organizowane są codziennie,  
od poniedziałku do niedzieli w godz. od 9.00 
do 17.00:
- lepienie z gliny (17 zł/osoby)
- zdobienie produktów ceramicznych  

(17 zł/osoby)
- wytwarzanie świec woskowych  

(17 zł/osoby)

- wytwarzanie i zdobienie papieru 
czerpanego (22 zł/osoby)

Grupy zorganizowane prosimy  
o wcześniejsze zgłoszenia i rezerwację 
terminów: 666 018 991, 666 028 992, 
mail: abaginska@garncarskawioska.pl.  
Po warsztatach zapraszamy dzieci do Kina 
Przyrody na bezpłatne seanse filmów 
przyrodniczych w formacie 3D.

ziMowisko w garncarskiej wiosce  
– w krainie sztuki

zaBawa – nauka – przygoDa
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
Zajęcia odbywały się będą od godz. 9.00 
do godz. 15.00. W programie: warsztaty 
ceramiczne, warsztaty plastyczne, zajęcia 
muzyczne, warsztaty i doświadczenia 
przyrodnicze, warsztaty kulinarne,  gry  
i zabawy zespołowe, seanse w Kinie 
Przyrody. Koszt: 200 zł/osoby za jeden 
turnus (6 dni). Opłata obejmuje: udział  
w warsztatach, koszty materiałów, codziennie 
gorący posiłek w gospodzie „Ptasie 
radio”. Zapisy codziennie w terminie do  
20 stycznia 2017 roku, telefonicznie  
i mailowo: 666 018 991, 666 028 992,  
mail: abaginska@garncarskawioska.pl 

I turnus
Od 23 stycznia do 28  stycznia
II turnus
Od 30 stycznia do 4 lutego 



Projekt „Laboratorium przyrody” dofinansowany jest z Funduszy EOG
w ramach Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

gospoDa „ptasie raDio”
Organizuje rodzinne spotkania  
i uroczystości:  
- chrzciny,
- urodziny, 
- spotkania rocznicowe,
- przyjęcia komunijne. 
Posiadamy doskonałe miejsce do 
organizacji spotkań firmowych. 
Zapraszamy na rodzinne weekendowe 

obiady. Zimą polecamy rosół z kury  
i z przepiórki, mazurską zupę pochłopka, 
zupę krem z dyni, barszcz czerwony  
z krokietami, pierogi ruskie, kotlet 
schabowy, pieczona kaczka . 
Do deserów podajemy kandyzowane 
rajskie jabłuszka z Rajskiego Ogrodu. 
Zapraszamy na rozgrzewające herbaty  
z konfiturami z wiśni, malin i róży.

lekcje przyroDy w garncarskiej wiosce
Zapraszamy dzieci na bezpłatne lekcje  
i obserwacje  przyrodnicze oraz zwiedzanie 
edukacyjnych ścieżek przyrodniczych. 
Lekcje organizowane są w ramach 
projektu „Laboratorium Przyrody”.  
Prosimy o wcześniejszą  rezerwację terminów 
lekcji : tel. kom.: 882 189 464, 666 028 991, 
e-mail: laboratorium@nida.pl

 lekcje przyrodnicze
Lekcje przyrodnicze prowadzone są  
w pomieszczeniach i na terenie „Garncarskiej 
Wioski”:
•	 Jak	pomagać	ptakom	w	zimie
•	 Jak	rozpoznać	wiosnę
•	 Zwierzęta	i	rośliny	chronione
•	 Bioróżnorodność

 edukacyjne ścieżki 
przyrodnicze

Zapraszamy na edukacyjne ścieżki 
przyrodnicze: Kamienie mówią, Woda 
źródłem życia oraz Rośliny chronione 
urządzoną na terenie „Garncarskiej Wioski”. 
Można je zwiedzać samodzielnie lub  
z przewodnikiem. 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz 
wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze 
są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach 
członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą 
być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, 
ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

spotkania Muzealne w garncarskiej wiosce
Spotkania przeznaczone są dla dzieci  
z przedszkoli,  uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, dzieci uczestniczących  
w zajęciach świetlicowych i domów kultury.  
Jest to forma rozszerzenia i pogłębienia 
wiedzy zdobywanej w  przedszkolu  
i w szkole z wykorzystaniem zgromadzonych 
eksponatów muzealnych oraz różnorodnych 
środków i pomocy dydaktycznych.  
W „Garncarskiej Wiosce” zgromadzone są 
kolekcje skał, skamieniałości i minerałów 
z całego świata, zbiór starych narzędzi 
i sprzętów gospodarstwa domowego,  
gromadzone są systematycznie  eksponaty do 
tworzonego muzeum ceramiki i garncarstwa. 
Spotkanie trwa ok. 1 godz. Każde dziecko na 

pamiątkę spotkania otrzymuje pamiątkowy 
minerał.  Cena 150 zł/spotkanie, grupy do 
30 osób. Prosimy o wcześniejszą rezerwację 
terminów spotkań muzealnych. 
Tel. 666 028 991.
e-mail: laboratorium@nida.pl

Tematy spotkań:
„ MAZURSKIE OBRZĘDY I OBYCZAJE”
„MAZURSKIE BURSZTYNY”
„ŻYCIE PO ŻYCIU - skamieliny”
W galerii SKARBY ZIEMI  w garncarskiej 
Wiosce można już oglądać nowe eksponaty. 
Kolekcja z Madagaskaru składa się  

z kilku minerałów:  celestyn, amazonit, 
różowy kryształ górski, kalcyt, galenę oraz 
skamieniałe drewno hebanowe. Eksponaty 
podarował nam Krzysztof Lipiński  
z Warszawy.



Z A P R A S Z A M Y
NA XVI

BAL CHARYTATYWNY NIDZICKIEGO FUNDUSZU LOKALNEGO  
25 LUTEGO - ZAMEK - NIDZICA

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny od 
1998 roku organizuje Bal Charytatywny.  Jest 
to  jedna z wielu form pozyskiwania środków 
na programy stypendialne dla uzdolnionych 
uczniów i studentów. Podczas imprezy 
spotykają się ludzie, którzy są otwarci  
i wrażliwi na społeczne potrzeby oraz chcą 
wspierać możliwości kształcenia młodzieży. 
Inicjatywa ta  nawiązuje do wspaniałej 
tradycji karnawałowych bali Drugiej 
Rzeczypospolitej, które zawsze były okazją do 
zorganizowania wsparcia dla potrzebujących. 

Jak co roku,  celem jest zebranie funduszy 
na stypendia dla utalentowanej młodzieży. 
Ostatnie lata naszej działalności filantropijnej 
pokazały, że w Regionie Warmińsko 
-Mazurskim jest wiele  uzdolnionej młodzieży 
z wyjątkową  inteligencją, pasją, wiedzą  
i talentami, którzy mają ogromny potencjał 

by w przyszłości zmieniać świat na lepszy. 
Podczas balu odbędzie się aukcja dzieł 
sztuki oraz interesujących przedmiotów, 
podarowanych przez „ludzi o wielkim  
 sercu”. Dla wszystkich gości zorganizujemy 
również „KĄCIK DOBRYCH 
PREZENTÓW”. Licytowane będą m.in. 
obrazy Teresy Murackiej, Zofii Świat, Marii 
Jaraczewskiej, Barbary Kadelskiej a także 
obrazy byłych stypendystek Funduszu 
Lokalnego Magdaleny Łączkowskiej oraz 
Aleksandry Czajki. Hitem naszego balu 
będzie koszulka z autografem Roberta 
Lewandowskiego oraz książka Anny 
Lewandowskiej „Żyj zdrowo i aktywnie”  
z autografem autorki. Licytowany będzie 
także magazyn MADE IN. Warmia & Mazury 
ze Stanisławem Sojką na okładce, którą zdobi 
jego oryginalny podpis i odcisk palca.  
Tegoroczny bal tradycyjnie poprowadzi Pan 
Sławomir Siezieniewski – Prezenter TVP.
Gwiazdą tegorocznego balu będzie Luigi 
Pagano – włoski artysta, który przypomni 
uczestnikom balu największe włoskie 
przeboje z lat 80.  
Organizatorem Balu jest Nidzicki Fundusz 
Lokalny.
Sponsorem głównym Balu Charytatywnego 
w 2017 roku jest Grupa Anders.

Patronat medialny balu objął magazyn 
MADE IN. Warmia & Mazury.  
Całkowity dochód z Balu Charytatywnego 
zostanie przeznaczony na Fundusz 
Stypendialny. Program można także 
wspierać darowiznami przekazywanymi na 
rachunek: Nidzickiego Funduszu Lokalnego:  
Bank Spółdzielczy w Nidzicy, nr konta:  
91 8834 0009 2001 0000 5005 0001.
Kontakt z organizatorem balu: 
Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica
www.funduszlokalny.nidzica.pl
mail: niezapominajka@nidzica.pl
Barbara Margol tel. 600 859 988

Dołącz i ty do znakomitego grona Darczyńców 
nidzickiego Funduszu lokalnego.

poDaruj naM swój 1%

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.



niDzicki oBywatelski saMouczek

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego 
w rejestrowe
Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zapi-
sy nowelizacji „Prawa o stowarzyszeniach”, 
uchwalone jesienią 2015 r., które umoż-
liwiają przekształcanie się stowarzyszeń 
zwykłych w stowarzyszenia rejestrowe. 
(zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Są-
dowym).
Możliwość, dotyczy tylko nowych  stowa-
rzyszeń zwykłych, to znaczy stowarzyszeń 
zwykłych w rozumieniu znowelizowanej 
ustawy. Mogą to być:
•	 nowe	stowarzyszenia	zwykłe,	czyli	takie	

które powstały po 20 maja 2016 r. (po tej 
dacie zgłosiły się do ewidencji i uzyskały 
wpis), jak również

•	 stowarzyszenia	 zwykłe	 działające	 przed	
20 maja 2016, ale znajdujące się już 
w nowej ewidencji – czyli takie, które się 
„przerejestrowały”.

Po co przekształcać stowarzyszenie zwykłe 
w rejestrowe
Od maja 2016 r. stowarzyszenia zwykłe 

przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

mają nowe możliwości działania. We wła-
snym imieniu nabywają prawa i zaciąga-
ją zobowiązania. Mogą ubiegać się o dota-
cje, rejestrować status pożytku publicznego 
i zbierać 1 procent. Powołują zarządy i orga-
ny kontroli wewnętrznej (choć nie muszą). 
Co zyska stowarzyszenie zwykłe prze-
kształcając się w rejestrowe?  Czego nie 
mogło jako stowarzyszenie zwykłe, a może 
jako rejestrowe?
Stowarzyszenie rejestrowe może:
•	 prowadzić odpłatną	działalność	 

pożytku,
•	 prowadzić działalność	gospodarczą,
•	 tworzyć	terenowe	jednostki	 

organizacyjne.
Za to obowiązkowo będzie musiało powołać 
zarząd i organ kontroli wewnętrznej (jako 
stowarzyszenie zwykłe mogło to zrobić, ale 
nie musiało). Musi też mieć co najmniej  
7 członków (jako stowarzyszenie zwykłe 
mogło działać z minimum 3 członkami).
Zgodę na przekształcenie się stowarzyszenia 

zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe mu-
szą wyrazić w uchwale wszyscy członko-
wie stowarzyszenia zwykłego.
Składamy wniosek do sądu rejestrowego
Przekształcając stowarzyszenie zwykłe w re-
jestrowe, podobnie jak w przypadku stan-
dardowej rejestracji stowarzyszenia, skła-
damy wniosek do Krajowego Rejestru  
Sądowego (na formularzu KRS-W20.   
Wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS 
składają i podpisują wszyscy członkowie  
zarządu (przekształcając stowarzyszenie 
zwykłe w rejestrowe zobowiązani jesteśmy 
do powołania zarządu). Do wniosku trzeba 
dołączyć:
•	 uchwałę	 o	 przekształceniu	 (zawierającą	

opisane powyżej elementy, a więc przede 
wszystkim statut organizacji),

•	 zaświadczenie	 o	 wpisie	 stowarzyszenia	
zwykłego do ewidencji (starosty), wyda-
ne nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
dniem podjęcia uchwały o przekształceniu

Źródło: poradnik.ngo.pl

Dotacje Dla aktywnycH.  
skorzystaj z Dotacji na utworzenie własnej FirMy.

własny biznes- sposób na życie iV
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa w kierunku założenia i utrzymania działalności gospodarczej poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe 
i finansowe.
Miejsce realizacji: Woj. Warmińsko-Mazurskie (powiaty mrągowski, nidzicki, szczycieński).
Dla kogo? Osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie jednego z powiatów:  mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, należące 
do jednej z grup: osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i nieaktywne/ bierne zawodowo.
Ponadto osoby te muszą spełniać co najmniej jeden z warunków: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby 
pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, osoby niskowykwalifikowane.
Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna w kwocie do 23 100,00zł
Realizatorzy projektu:

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje i kontakt: www.nida.pl zakładka: Projekty 
tel. 89 616 00 58, 660 501 821   e-mail: wlasny-biznes4@wp.pl 



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

25 lutego 2017 
BAL CHARYTATYWNY Nidzickiego Funduszu 

Lokalnego – Zamek w Nidzicy (rezerwacja miejsc 
pod numerem tel. 600 859 988)

4 marca
„Kolory Flamenco”- Magdalena Faszcza z zespołem 

„Ritmo Flamenco”  
(scena kameralna, bilety wstępu do nabycia  

w Garncarskiej Wiosce: 666 028 991, 666 028 992) 
Tapasowy zawrót głowy – festiwal przekąsek

Szczegółowe informacje i kontakt: tel. 666 028 991, 666 028 992

Wydawca:  Centrum Doradcze Programów Pomocowych, 13-100 Nidzica, Kamionka 5, 1000 egzemplarzy,  
Zdjęcia: archiwum Fundacji NIDA, Nidzickiego Funduszu Lokalnego i Garncarskiej Wioski.

pożyczki i poręczenia kreDytów
Fundacja NIDA oferuje małym i średnim  
firmom oraz osobom indywidualnym  
zainteresowanym uruchomieniem wła-
snej działalności gospodarczej, nisko 
oprocentowane pożyczki oraz poręcze-
nia kredytów i pożyczek na działalność 
gospodarczą.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Pożyczkowych na Warmii  
i Mazurach” oferujemy pożyczki:

 do 300.000 zł

	maksymalnie na 7 lat (84 miesiące), 
z możliwą karencją w spłacie kapitału  
do 3 miesięcy

	oprocentowanie od 2,93%

	między innymi na zakup: środków 
trwałych (grunty, budynki, lokale,  
maszyny, urządzenia, środki transpor-
tu, narzędzia), usług obcych np. robót  
budowlanych.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Poręczeniowych na Warmii  
i Mazurach” poręczamy kredyty bankowe
i pożyczki instytucji finansowych:

	poręczenie obejmować może mak-
symalnie 80% wartości kredytu, przy 
czym maksymalne poręczenie nie  
może przekroczyć 300.000 zł

	od poręczeń nie pobieramy żadnych 
prowizji, usługi te są w pełni bezpłatne. 

Szczegółowe informacje

Ewa Czerwinka

tel. 89 625 36 51, wew. 1

kom. 604 643 037

e-mail: eczerwinka@nida.pl

www.przedsiebiorczosc.nida.pl


