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Wójt Gminy Świlcza ogłasza nabór do projektu 
 

  pt. „Ładne kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza” 
  

Wójt Gminy Świlcza informuje, ze w dniach od 7 do 25 czerwca 2021 roku zostanie 
przeprowadzony nabór uczestników na kurs florystyczny w ramach operacji „Ładne 
kwiatki” - kurs florystyczny w gminie Świlcza” realizowanej w ramach 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, operacja 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014- 2020”. 
 

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie 
technik wykorzystywanych do tworzenia sztuki artystycznego układania kwiatów na 
obszarach wiejskich.  
 

Ramowy program kursu flotrycznego będzie się składać z 12 części (dni) – 
w sumie 48 godzin: 

1. Florystyka dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pięknych. 
2. Materiałoznawstwo roślinne. Wiązanka spiralna. 
3. Co powinniśmy wiedzieć o roślinach. Wianek, jako doskonała forma florystyczna. 
4. Materiały pomocnicze i dekoracyjne wykorzystywane we florystyce. 
5. Ikebana - japońska sztuka układania kwiatów. Kwiatowe kompozycje 

w naczyniach i pojemnikach. 
6. Charakterystyka roślin doniczkowych i możliwość wykonania z nich aranżacji 

florystycznych. 
7. Florystyka pogrzebowa. 
8. Florystyka ślubna. 
9. Forma wianka. 

10. Kompozycje z roślin suchych i sztucznych w naczyniach i pojemnikach. 
11. Kompozycje kwiatowe z okazji ważnych świąt i uroczystości. 
12. Kwiatowa dekoracja stołu. 

 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym zakwalifikowanie się do 
Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez Kandydata / Kandydatkę dokumentów do 
pobrania ze storny gminy:  
https://www.swilcza.com.pl/index.php/pl/dofinansowania-projekty-unijne-itp/1219-
nabor-do-projektu-pt-ladne-kwiatki-kurs-florystyczny-w-gminie-swilcza 
 

Informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod numerem 
tel. 178670117, 178670175 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza.   

 
 
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie 
 


