Wizyta studyjna wraz ze szkoleniem, którego celem jest poznanie dobrych
praktyk w zakresie przetwórstwa i tworzenia produktów lokalnych.

PROGRAM
Dzień I – 13 września 2019 r.
7.00 – wyjazd, zbiórka Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej, Krakowska 6c, 96-200 Rawa
Mazowiecka
10.00 – przyjazd do Kośmina nad Wieprzem, siedziby LGD „Zielony Pierścień”, która znajduje się w
dworku Kossaków. Dawniej tutaj funkcjonowała szkoła podstawowa, obecnie obiekt został
zagospodarowany na biuro, punkt informacji turystycznej, salon pisarki Zofii Kossak, izbę tradycji, sale
edukacyjne i animacyjne w zakresie prezentacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
10.00 – 10.20 – serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka)
10.20 – 12.00 – spotkanie z prezesem i przedstawicielami LGD, prezentacja następujących tematów:
 rewitalizacja dworku Kossaków w Kośminie przez LGD „Zielony Pierścień” i Gminę Żyrzyn
i zmiana funkcji ze szkolnej na turystyczną www.kempingzielonadolina.pl
 rola produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD „Zielony
Pierścień” (w tym m.in.: certyfikacja produktów lokalnych; legalna produkcja i sprzedaż
produktów spożywczych na przykładzie powstałych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych;
promocja i dystrybucja produktów lokalnych – kiermasze i festiwale produktów lokalnych, sieć
Izb Produktów Lokalnych, organizacja imprez turystycznych – np. „Rajd rowerowy po produkt
lokalny”) www.zielonypierscien.eu
 zrealizowane projekty sieciowe z udziałem LGD „Zielony Pierścień” tworzące warunki do
rozwoju przedsiębiorczości na bazie produktów lokalnych i rozwijających turystykę na obszarze
LGD (utworzenie sieci szlaków rowerowych o długości ponad 500 km; oznakowanie szlaku
kajakowego na odcinku Dolnego Wieprza);
12.00 – 12.20 – przejazd do Śniadówki (gm. Baranów)
12.20 – 13.10 - wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Alkierz” (minipiekarnia) i spotkanie z właścicielką –
www.alkierz.eu prezentacja firmy, jej wyrobów, degustacja produktów
13.10 – 13.40 – przejazd do Puław
13.40 – 14.40 – obiad w restauracji Pikul w Puławach www.hotelpikul.pl
14.40 – 14.50 – przejazd do Końskowoli
14.50 – 16.00 - wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Manufaktura Różana” w Końskowoli
www.smakirozy.pl wytwarzającym produkty lokalne i tradycyjne z płatków i owoców róży, degustacja
produktów lokalnych
16.00 – 16.15 - przejazd do Zabłocia
16.15 – 17.15 - wizyta w olejarni „Skarby Natury” – www.skarbynatury.eu prezentacja firmy, jej
wyrobów i realizowanych projektów finansowanych przez LGD,
17.15 – 17.45 - przejazd do hotelu Grota Bochotnicka w Bochotnicy k/ Kazimierza Dolnego
i zakwaterowanie www.grota-bochotnicka.pl
19.00 – kolacja integracyjna w hotelu Grota Bochotnicka

„Europejski Fundusz Rolny 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 pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego
przetwórstwa lokalnego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD ,,Kraina Rawki”

Wizyta studyjna wraz ze szkoleniem, którego celem jest poznanie dobrych
praktyk w zakresie przetwórstwa i tworzenia produktów lokalnych.
Dzień II – 14 września 2019 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – 9.50 – przejazd do Cholewianki k. Kazimierza Dolnego
9.50 – 10.30 - prezentacja „Siedliska Małgorzaty" – jedna z inicjatyw gospodarczych (rękodzieło)
w ramach Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja" finansowana przez LGD.
www.siedliskomalgorzaty.pl
10.30 – 10.40 – przejazd do Kazimierza Dolnego
10.40 – 13.00 – spacer po Kazimierzu Dolnym, wejście do fary, na zamek i Górę Trzech Krzyży, Duży
Rynek, Mały Rynek, prezentacja produktu lokalnego Kazimierza Dolnego – kazimierskiego koguta.
http://www.zabytkikazimierzdolny.pl/dla-zwiedzajacych
13.00 – 13.15 – przejazd do Bochotnicy
13.15 – 14.30 – obiad w hotelu Grota Bochotnicka w Bochotnicy www.grota-bochotnicka.pl
14.30 – 14.45 – przejazd do Klementowic, g. Kurów
14.45 – 16.00 – wizyta w mikroprzedsiębiorstwie „Moje Owoce" i spotkanie z właścicielką na
„Owocowym Przystanku" – www.mojeowoce.pl prezentacja firmy, jej wyrobów (musy, soki, powidła,
galaretki z owoców) i realizowanych projektów finansowanych przez LGD, degustacja produktów
lokalnych.
16.00 – 16.10 – przejazd do Bronic, gm. Nałęczów
16.10 – 17.10 – wizyta w rodzinnej masarni M.Z.Kruk, spotkanie z właścicielką, wytwarzającą produkty
lokalne, degustacja produktów www.swojskie-wedliny.pl
17.10 – 17.30 – przejazd do Kębła, gm. Wąwolnica
17.30 – 18.30 – prezentacja inicjatywy lokalnej Stacja Badawcza Ekologii „Dolina Szkła” w Kęble
(www.facebook.com/pages/Stacja-Badawcza-Ekologii-w-DOLINIE-SZKŁA/392285174252101)
18.30 – 19.00 - przejazd do hotelu Grota Bochotnicka w Bochotnicy
19.00 – kolacja w hotelu Grota Bochotnicka

Dzień III – 15 września 2019 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – 10.00 – przejazd do Palikije II, k. Nałęczowa
10.00 – 11.00 – wizyta w gospodarstwie Slowberry, spotkanie z właścicielką, prezentacja lokalnych
produktów, degustacja produktów
11.00 – 11.10 – przejazd do Nałęczowa
11.10 – 13.00 – kiermasz produktu lokalnego w Nałęczowie
13.00 – 14.00 – obiad w restauracji „Karczma Nałęczowska” www.karczmanaleczowska.org
14.00 – podsumowanie i wyjazd grupy do domu

„Europejski Fundusz Rolny 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 pn. „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego
przetwórstwa lokalnego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD ,,Kraina Rawki”

