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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

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 UCZESTNIKÓW 

 

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

wyjazd studyjny do region Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia  do 28 sierpnia 

2021 r.  

 

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

Lubartowie.  

 

Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) i noclegi,               

z wyłączeniem obiadu w dniu 22.08.2021 r. i obiadu w dniu 28.08.2021 r.  

Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.  

2. Termin: 22 – 28.08.2021 r.  

3. Zakres tematyczny:  

• Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj LAS 

Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie 

dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz 

podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych z 

produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie „Doliną Wieprza                         

i Leśnym Szlakiem”. Uczestnicy dowiedzą się jak powstawały przedsiębiorstwa zajmujące 

się produkcją produktów lokalnych na terenie Słowenii, poznają mechanizmy procesu 

marketingu, certyfikacji i sprzedaży tych produktów oraz plany rozwojowe tych 

odwiedzanych producentów.  

• Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju regionu.  

4. Adresaci, do których jest skierowany wyjazd studyjny:  

• Producenci/twórcy lokalni (osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty w tym 

przedstawiciele samorządów), którzy posiadają produkty lokalne lub tacy, którzy planują w 

swej działalności zajęcie się tworzeniem i sprzedażą produktów lokalnych oraz certyfikacją 

ich przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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• Osoby/podmioty z obszaru LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaangażowane w 

działania na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych przez w/w LGD.  

 

5. Termin składania zgłoszeń:  

• do 13 sierpnia 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, adres e-mail: info@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 w sposób ciągły wytwarzają swoje produkty                

i są one dostępne na rynku lub chcą się takiego wytwarzania podjąć,  

• Preferowani będą producenci produktów spożywczych. 

 

8. Liczba miejsc dla uczestników:  

• Niniejszy nabór dotyczy wyłonienia 12 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 3 300  zł za osobę).  

 

Planowany ramowy program wyjazdu studyjnego:  

 

1 dzień (niedziela 22.08.2021) 

Wyjazd z Kamionki w godzinach przedpołudniowych. Przejazd przez Polskę. Nocny przejazd przez 

Czechy, Austrię do Słowenii. 
 

2 dzień (poniedziałek 23.08.2021) 

Przyjazd do Mariboru, drugiego pod względem wielkości miasta w Słowenii. Spacer po mieście: 

Plac Zamkowy, XV-wieczny zamek, katedra św. Jana Chrzciciela, bazylika św. Marii Matki 

Litościwej. Zwiedzanie piwnic Vinag zaliczanych do największych i najstarszych w Europie, w 

których składowane jest wino. Przejazd do miejscowości Otočec. Zakwaterowanie hotelu                  

SPORT ****. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

3 dzień (wtorek 24.08.2021) 

Śniadanie. 
 

Wizyty studyjne: 
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Metlika - Winnica PRUS 

Właściciel winnicy Jozef Prus to pięciokrotny zdobywca tytułu Słoweńskiego Winiarza Roku 

(2009, 2010, 2011, 2012 i 2019). Zwiedzanie winnicy, spotkanie z kierownictwem firmy. 

 

Podzemelj – Gostišče Veselič 

Gospoda szczyci się kilkudziesięcioletnią tradycją. Dania serwowane w gospodzie przyrządzane są 

z lokalnych składników według sprawdzonych, starych receptur. Talerz degustacyjny domowego 

makaronu. 

 

Šentjernej – Kmetija Karlovček 

Historia gospodarstwa sięga 1800 roku. Początkowo gospodarstwo zajmowało się głównie hodowlą 

zwierząt i produkcją mleka, a do 1941 r. posiadało również karczmę. Następnie przestawiło się na 

sadownictwo i uprawę winorośli. Dziś gospodarstwo obejmuje 40 ha sadów i 7 ha winnic i może 

poszczycić się takimi produktami jak wino cviček PTP, 100% sok jabłkowy, ocet jabłkowy i sok 

marchwiowy. Spotkanie z właścicielami, zwiedzanie gospodarstwa, zapoznanie się z organizacją 

produkcji. 

 

Pasieka Stankovič 

Pasieka działa w ramach prywatnego Instytutu Čebela i znajduje się w miejscowości Hrvaški Brod 

niedaleko Šentjernej. Pasieka oferuje najwyższej jakości i wielokrotnie nagradzane produkty 

miodowe oraz programy związane z poznawaniem pszczelarstwa, degustacją miodu i apiterapią. 
 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

4 dzień (środa 25.08.2021) 

Śniadanie. 
 

Wizyty studyjne: 

 

Gorenje Ponikve - Ekosisrana Kukenberger 

Gospodarstwo zajmuje się uprawą 24 ha gruntów oraz hodowlą ok. 20 krów mlecznych i 15-20 

jałówek hodowlanych. Właściciele zajmują się również produkcją serów i masła. Spotkanie z 

przedstawicielami zarządu firmy, wizyta w jednym z 3 sklepów sprzedających produkty firmy. 

 

Trebnje - spółdzielnia Dobrote Dolenjske 

Spółdzielnia zrzesza producentów żywności z regionu Bela Krajina. Spotkanie z przedstawicielami 

zarządu firmy. Omówienie najważniejszych wyzwań i osiągnięć spółdzielni związanych z 

certyfikacją, dystrybucją i promocją marek lokalnych. Wizyta w 2 sklepach sprzedających produkty 

firm stowarzyszonych. 

 

Przejazd do Lublany - jednej z najmniejszych europejskich stolic. Zakwaterowanie w hotelu ECO 

B&B ***. Kolacja. Wieczorny spacer po mieście: Stare Miasto, Franceta Prešerna, Most Potrójny, 

kolumnada Plečnika, Smoczy Most, kościół św. Mikołaja, ratusz. Nocleg. 
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5 dzień (czwartek 26.08.2021) 

Śniadanie.  

Przejazd do Jaskiń Szkocjańskich. Zwiedzanie wspaniałego kompleksu jaskiń uznanych za cud 

natury i wpisanych na listę UNESCO. Jaskinie, uważane za jedne z najwspanialszych na świecie, 

zachwycają malowniczymi formami naciekowymi. Czas na lunch. Przejazd do miejscowości Piran. 

Spacer po starówce, m.in.: plac Tartiniego - główny plac miasta, nazwany imieniem słynnego 

artysty, ratusz, kościół św. Jerzego, kościół św. Piotra. Czas wolny. 

Powrót do Lublany. Kolacja. Nocleg. 

 

6 dzień (piątek 27.08.2021) 

Śniadanie. 

Przejazd do Škofja Loka. Spacer po najlepiej zachowanym słoweńskim średniowiecznym starym 

mieście, nad którym góruje zamek Loka. Przejazd przez Słowenię i Austrię do Czech. 

Zakwaterowanie w hotelu Interhotel Voronez 1 ****. Kolacja. Czas na spacer po Brnie. Nocleg. 

 

Dzień 7 (sobota 28.08.2021) 

Śniadanie.  

Wyjazd do Polski. Przyjazd do Kamionki w godzinach wieczornych. 

 

 


