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                www.zielonypierscien.eu     e-mail: lgd@zielonypierscien.eu 

 

Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 
Projekt współpracy pn. „Marka Lokalna szansą rozwoju regionu” 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 „Zielony Pierścień” ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjno-szkoleniowy do 
Lokalnej Grupy Działania „Dolina Baryczy” (Dolny Śląsk) w terminie 24 – 25 sierpnia 2020 r.  

 

1. Organizator:  Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie.  

Organizator zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadanie, obiady, kolację) i nocleg. Organizator 
nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego. 

2. Termin: 24 – 25.08.2020 r. 

3. Zakres tematyczny:  

 Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera krajowego projektu współpracy, tj. w Lokalnej Grupie 
Działania „Dolina Baryczy” (Dolny Śląsk), której celem jest poznanie dobrych praktyk w procesie 
zarządzania i promocji marki lokalnej oraz włączenie uczestników wyjazdu studyjnego do działań 
związanych z budowaniem Marki Lokalnej „Zielony Pierścień”. Uczestnicy dowiedzą się jak 
powstawała, funkcjonuje i rozwija się marka lokalna „Dolina Baryczy poleca”, jakie metody i 
narzędzia promocji są stosowane. W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz 
spotkania z osobami posiadającymi znak marki lokalnej, a także osobami zarządzającymi marką.  

 Poznanie działań promocyjnych, sprzedaży produktów lokalnych i funkcjonowania obiektów 
certyfikowanych w ramach marki lokalnej; 

 Znaczenie marki lokalnej dla rozwoju regionu. 

4. Adresaci, do których jest skierowany wyjazd studyjno-szkoleniowy: 

 Producenci/twórcy lokalni (osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty), którzy posiadają 
produkty lokalne certyfikowane przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”. 

 Osoby/podmioty z obszaru LGD „Zielony Pierścień” zaangażowane w działania na rzecz promocji i 
sprzedaży produktów lokalnych certyfikowanych przez w/w LGD.   

5. Termin składania zgłoszeń: 

 do 19 sierpnia 2020 r. 

6. Miejsce i sposób zgłoszenia uczestnika na wyjazd studyjno-szkoleniowy: 
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 Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, 
adres e-mail: lgd@zielonypierscien.eu  

 Zgłoszenia należy dokonać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym (który jest 
załączony do niniejszego ogłoszenia). Formularz należy przesłać/przekazać na adres Biura LGD 
„Zielony Pierścień” 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 
(certyfikowane produkty lokalne) i są one dostępne na rynku, 

 Preferowani będą producenci produktów spożywczych, 

 Preferowani będą producenci/twórcy, którzy sprzedają certyfikowane produkty lokalne na 
Kiermaszach Produktów Lokalnych organizowanych przez LGD „Zielony Pierścień”, 

 

8. Liczba miejsc dla uczestników: 

 Niniejszy nabór dotyczy wyłonienia 13 uczestników wyjazdu szkoleniowego. 

 

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 550 zł za osobę).  

 

Planowany ramowy program wyjazdu studyjno-szkoleniowego: 

 

24.08.2020 r. (poniedziałek): 

 Wyjazd busem z Nałęczowa i przejazd do Odolanowa (obiad), 

 Wizyta w obiekcie pn. „Byliny i susz roślinny” prowadzonym przez Agnieszkę i Jarosława Lesiak i 
zapoznanie się z ich ofertą rękodzielniczą certyfikowaną znakiem marki lokalnej www.bylinyisusz.pl ; 

 Zapoznanie się z ofertą edukacyjną i lokalnym dziedzictwem kulturowym ze znakiem marki lokalnej 
– wizyta w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie; 

 Prezentacja doświadczeń LGD „Dolina Baryczy” i podmiotów, którym przyznano znak marki lokalnej 
w zakresie zarządzania marką; 

 Kolacja i nocleg 

 

25.08.2020 r. (wtorek): 

 Śniadanie w miejscu noclegu, 

 Zapoznanie się z ofertą rekreacyjną i wizyta w Campusie Domasławice (pole namiotowe, miejsca na 
kampery, domki do wynajęcia), który otrzymał znak marki lokalnej – www.domaslawice.pl , 

 Wizyta w przetwórni „Z Chaty Łaniaków” (przetwórnia owoców, pijalnia soków), która otrzymała 
znak marki lokalnej  www.zchatylaniakow.pl , 

 Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu, który otrzymał znak marki lokalnej – wizyta i 
zapoznanie się z jego ofertą edukacyjną i muzeum bombki www.kom.edu.pl  

mailto:lgd@zielonypierscien.eu
http://www.bylinyisusz.pl/
http://www.domaslawice.pl/
http://www.zchatylaniakow.pl/
http://www.kom.edu.pl/
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 Wizyta w Gospodarstwie Rolnym Sznajder, które otrzymało znak marki lokalnej - kiszone warzywa, 
dobre praktyki w zakresie promocji podmiotów lokalnych - www.sznajder.agro.pl  

 obiad, 

 Przejazd do Nałęczowa,  

 Powrót do Nałęczowa w późnych godzinach wieczornych.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sznajder.agro.pl/

