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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Koperniki  
reaktywowało się w 2011r. w celu prowadzenia 
działalności na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego wsi Koperniki oraz poprawy warunków 
Ŝycia jej mieszkańców. 
 
Brak moŜliwości 
zaistnienia lokalnego 
produktu oraz marki 
niosącej pozytywne 
skojarzenie z 
sołectwem Koperniki,  
wpłynęło na podjęcie 
działań w zakresie 
zachowania lokalnego 

dziedzictwa 
kulturowego i promocję produktu lokalnego „Pierniki prosto 
z Kopernik”, dąŜąc tym samym do stworzenia znanej marki 
i nadaniu jej rangi produktu lokalnego tak znanego jak 
„toruńskie pierniczki”. 

 
W 2011 roku Stowarzyszenie złoŜyło za 
pośrednictwem LGD Nyskie Księstwo 
Jezior i Gór wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach działania Małe 
Projekty pn.: Promocja produktu 
lokalnego „Pierniki prosto z Kopernik”, w 
ramach którego zakupiono namiot 
promocyjny wraz z wyposaŜeniem, 
składającym się z 2 stołów i 4 krzeseł, 
wykonano baner promocyjny, ulotki 
informacyjno-promocyjne oraz naklejki 
promocyjne umieszczane na 

opakowaniach do promocji produktu lokalnego. 
Zakupiono takŜe mieszalnik i wykrojniki do ciasta 
oraz fartuszki i czapeczki kucharskie. W trakcie 
realizacji przedsięwzięcia poniesiono koszty udziału 
w dwóch wyjazdowych imprezach promocyjnych 
poza obszarem LSR - w Targach „W Stronę Słońca” 
w Opolu oraz w Festiwalu Folklorystycznym w 
Bierkowicach, podczas których prowadzono 
promocję i degustację produktu lokalnego. 
 
W trakcie realizacji projektu zorganizowano dla 

mieszkańców obszaru LSR warsztaty pieczenia pierników. 
 
W 2012 roku stworzony produkt promowano równieŜ przez członków stowarzyszenia na: 



DoŜynkach Gminnych w 
Sękowicach, DoŜynkach 
Parafialnych w Kopernikach, na 
Jarmarku Jakubowym w Nysie, 
podczas Święta Gór Opawskich 
w Głuchołazach, Dni Nysy oraz 
Dni Herbowych Starostwa 
Powiatowego w Nysie. Produkt 
ten był takŜe promocją Gminy 
Nysa na EURO 2012 we 
Wrocławiu oraz na pielgrzymce 
Szlakiem Św. Jakuba, który to 
przebiega przez wieś Koperniki. 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   

  Rozwoju Obszarów Wiejskich  
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii 

rozwoju” dla Małych Projektów – PROW na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

Nadzór sprawuje Lokalna Grupa Działania Nyskie Ksi ęstwo Jezior i Gór.  
 

Operacja sfinansowana ze środków budŜetowych Gminy Nysa – zgodnie z umową nr 2012/IP.IN/126 o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego zadania: Promocja produktu lokalnego  

„Pierniki prosto z Kopernik””. 
Operacja sfinansowany ze środków  własnych Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Koperniki 

 


