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Podsumowanie realizacji projektu!
Realizacja operacji pt. „Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie
Słowacji i Austrii” złożonego w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dobiegła
końca. Za nami wizyta studyjna do Austrii i Słowacji zorganizowana w dniach 24-27.09 br. Uczestnicy
wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich,
możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i innowacyjnymi rozwiązaniami,
będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną na swoim terenie. Odwiedziliśmy
ciekawe miejsca i poznaliśmy wspaniałych ludzi na szlaku Slow Food Travel. Uczestnicy spotkań
zaproponowali rozwinięcie działań na terenie naszej LGD, które pozwolą na wzmocnienie współpracy,
a tym samym rozwój obszaru w oparciu o rolnictwo, przetwórstwo, turystykę i inne zasoby lokalne.
Jednym z przewidzianych kroków byłby udział i promocja produktów bieszczadzkich podczas targów
sera (Kase Fest) w 2021 roku w Karyntii, na które grupa została zaproszona przez głównego
organizatora. Podejmujemy wyzwanie, będziemy szukać dofinansowania na ten cel, już dziś
zapraszamy do współpracy w tym zakresie.
Zaś 2.10 przeprowadzono szkolenie z elementami spotkania podsumowującego, które zorganizowano
w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych w budynku nowopowstałego inkubatora przetwórstwa lokalnego,
który uzyskał dofinansowanie w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy po części merytorycznej mieli
możliwość obejrzeć poszczególne pomieszczenia inkubatora i dowiedzieć się o możliwych formach
współpracy bezpośrednio od jego właściciela - Pana Mirosława Krupy. Pierwszą część dotyczącą
podsumowania wyjazdu studyjnego i prezentację dobrych praktyk na przykładzie Słowacji i Austrii
poprowadziła Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD „Zielone Bieszczady”. Na temat przetwórstwa
produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaży na małą skalę oraz zasad i
wymogów sprzedaży produktów spożywczych mówił Pan Michał Przepióra – technolog żywności.
Wsparcia w tej tematyce udzielał lekarz weterynarii Pan Przemysław Łoś. Zasady opodatkowania w
gospodarstwach rolnych i agroturystyce przybliżyła zebranym Pani Jadwiga Stadnik - pracownica
Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych. Zaś Pan Roman Glapiak - Prezes Galicyjskich
Gospodarstw Gościnnych oraz właściciel gospodarstwa agroturystycznego „U Flika” w Dźwiniaczu
Dolnym - przedstawił przepisy prawne i zasady kategoryzacji agroturystyki i turystyki wiejskiej w
Polsce i kilku innych krajach UE. Ideę inkubatora przetwórstwa rolnego i jego rolę w rozwoju
lokalnym przedstawiła Iwona Woch, która podkreśliła że LGD zależy na tym aby potencjał produktów
lokalnych i inkubatora był realnie wykorzystywany przez społeczność, zachęciła też do kontaktów w
tym zakresie z naszą LGD. Moderatorem spotkania był Pan Krzysztof Zieliński - ekspert w zakresie
turystyki kulinarnej, członek-założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
„Pro Carpathia”, członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, członek wspierający
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
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Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Dziennikarz periodyków „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, „Biznes i Etos”, redaktor naczelny
czasopisma „Skarby Podkarpackie”. Administrator stron internetowych (podkarpackiesmaki.pl,
szlakpodkarpackiesmaki.pl, skarbypodkarpackie.pl) oraz kilkunastu specjalistycznych profili na
Facebooku.
Głównym celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów
lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i
wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zarówno
organizacja wizyty studyjnej, jak i szkolenia przyczyniła się do realizacji tego celu i jesteśmy
przekonani, iż wpłynie pozytywnie na podejmowane w przyszłości inicjatywy na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.
Pomimo stanu pandemii, większość zaproszonych gości i instytucji nie odmówiła i wsparła
organizatorów w tym zadaniu. Podziękowania kierujemy na ręce Pana Marka Andrucha – Starosty
Bieszczadzkiego, Pani Anny Hałas - Wójta Gminy Sanok, Pani Teresy Brzeżawskiej – Juszczak - Wójta
Gminy Tyrawa Wołoska i Pana Pawła Wdowiaka – Zastępcy Wójta Gminy Sanok. Dziękujemy także
Panu Przemysławowi Łoś - Lekarzowi Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach
Dolnych), Pani Danucie Bassara - Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w
Ustrzykach Dolnych i pracownikom Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Panu Krzysztofowi Królickiemu - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych oraz
Panu Pawłowi Germańskiemu - Dyrektorowi Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w
Ustrzykach Dolnych.
Za zaangażowanie i pomoc dziękujemy partnerom projektu: Zarządowi i członkom Fundacji Brama
Karpat z siedzibą w Sanoku, Panu Jackowi Skórce prowadzącemu gospodarstwo rolne i Bacówkę –
Caryńskie oraz Prezesowi i pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w
Ustrzykach Dolnych. Podziękowania kierujemy także na ręce prelegentów oraz uczestników zarówno
wizyty, jak i szkolenia, którzy wykazywali zaangażowanie i włączali się w dyskusję, liczymy na dalszą
owocną współpracę. Realizacja tych wydarzeń nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca z Oddziałem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, informacji i promocji na czele z Panią Kierownik Beatą
Adamską.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z wizyty studyjnej oraz szkolenia, a zainteresowanych zachęcamy
do zapoznania się z prezentacjami.
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