
   

 
 
 
 
 

                

 

 

 

                          

Projekt współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji 

produktu lokalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"      

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  
 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny 

na teren Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w terminie 22-23 czerwca 2021 r.  

 

1. Organizator: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie.  

Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadanie, obiady, kolację) i nocleg. Organizator nie 

wypłaca diet tzw. kieszonkowego.  

 

2. Termin: 22 -23 czerwca 2021 r.  

 

3. Zakres tematyczny:  

Wizyta studyjna odbędzie się na terenie Lokalnej Grupie Działania „Zielony Pierścień”, której celem jest 

poznanie dobrych praktyk związanych z tworzeniem, produkcja, promocją i sprzedażą produktów lokalnych.               

W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi tworzeniem 

produktów lokalnych w różnych kategoriach na odwiedzanym terenie. Poznanie przez uczestników wyjazdu 

znaczenia produkcji lokalnej dla rozwoju przedsiębiorczości. 

 

4. Adresaci, do których jest skierowany wyjazd studyjny:  

➢ Producenci/twórcy lokalni, stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich (osoby fizyczne, osoby prawne                

i inne podmioty) z terenu Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.  

➢ Osoby/podmioty z obszaru LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaangażowane w działania na rzecz 

promocji i sprzedaży produktów lokalnych z w/w LGD.  

5. Termin składania zgłoszeń:  

Do 16 czerwca 2021 r.  

 

6. Miejsce i sposób zgłoszenia uczestnika na wyjazd studyjny:  

➢ Biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie, adres: ul. Lubelska 

36B, 21-100 Lubartów, tel. 81/ 854 58 53; adres e-mail: info@lgdlubartow.org.pl; www.lgdlubartow.org.pl  

➢ Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym (który jest załączony 

do niniejszego ogłoszenia). Formularz należy przesłać/przekazać na adres Biura LGD „Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem” lub przesłać drogą elektroniczną skan formularza na w/w adres e-mail.  

7. W kwalifikacji uczestników na wyjazd będą brane pod uwagę:  

• Ocena merytoryczna kandydata i jego motywacja związana z udziałem w wyjeździe,  

• Preferowani będą producenci/twórcy, którzy wytwarzają swoje produkty, są one dostępne na rynku, i chcą 

przystąpić do procesu certyfikacji przez LGD, 

• Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń mające w zakresie swoich działań 

tworzenie i promocję produktów lokalnych na swym terenie. 

mailto:info@lgdlubartow.org.pl
http://www.lgdlubartow.org.pl/


   

 
 
 
 
 

                

 

 

 

                          

 

8. Liczba miejsc dla uczestników:  

Niniejszy nabór dotyczy wyłonienia 30 uczestników wyjazdu studyjnego.  

 

UWAGA: W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez zakwalifikowanego uczestnika, jeśli miejsce nie zostanie 

wykorzystane, rezygnujący z wyjazdu uczestnik będzie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami 

(około 480 zł za osobę).  

 

 

Planowany ramowy program wyjazdu studyjnego: 

 

 

22.06.2021 r. (wtorek):  

• Wyjazd grupy z Lubartowa, 

• Przyjazd do hotelu „Grota Bochotnicka” w Bochotnicy k/Kazimierza Dolnego i zakwaterowanie 

(www.grota-bochotnicka.pl), 

• Spotkanie z prezesem LGD „Zielony Pierścień”, prezentacja następujących tematów: 

- omówienie programu wizyty, 

- rola produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony Pierścień”. 

• Wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana” w Końskowoli (www.smakirozy.pl), 

• Wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Moje Owoce” w Klementowicach i spotkanie z właścicielką na 

„Owocowym Szlaku” (www.mojeowoce.pl), 

• Obiad w hotelu „Grota Bochotnicka” w Bochotnicy, 

• Wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance (www.siedliskomalgorzaty.pl), 

• Wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Park miniatur i park labiryntów” w Rąblowie, 

• Kolacja integracyjna hotelu „Grota Bochotnicka” w Bochotnicy. 

23.06.2021 r. (środa):  

• Śniadanie w miejscu noclegu,  

• Wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Alkierz” w Śniadówce (www.alkierz.pl), 

• Wizyta w olejarni i gospodarstwie ekologicznym „Skarby Natury” w Zabłociu (www.skarbynatury.eu), 

• Obiad w karczmie Nałęczowskiej, 

• Podsumowanie wizyty studyjnej, 

• Powrót do Lubartowa. 

 

 

 

 

 


