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Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji 

 
 

Załącznik nr 3 – Forma realizacji operacji  
TABELA II – WYJAZD STUDYJNY  
Temat „Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na 

przykładzie Austrii” 

Grupa 
docelowa 

20 uczestników wyjazdu studyjnego: mieszkańcy obszaru LGD „Zielone Bieszczady”, członkowie 
LGD, partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, 
gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Ramowy 
program 

I dzień  

 

Ok. 7.00 Zbiórka uczestników wyjazdu, przejazd na Słowację oraz do Austrii 

Słowacja 

 

Obiad w okolicy Bratysławy 

Austria  

Unterolberndorf 

Produkt lokalny wyróżnikiem turystyki wiejskiej 

Spotkanie w miejscu zakwaterowania z przedstawicielami hotelu będącymi  

jednocześnie producentami produktów lokalnych. Degustacja przy kolacji. 
Zakwaterowanie, nocleg z kolacją i śniadaniem 

 

Austria 

Unterolberndorf 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu dotyczące zdiagnozowania  

możliwości rozwoju obszaru LGD „Zielone Bieszczady” pod kątem  

szerokorozumianej ekologii w turystyce. Tematyka: trendy w rozwoju  

turystyki wiejskiej, OZE w turystyce, produkty lokalne, uprawy  

ekologiczne i inne dobre przykłady wykorzystywane obecnie na terenie  

LGD „Zielone Bieszczady”.  

 

 

II dzień  

8:00 - 9:00 Śniadanie 

10.00 - 
11.30 

Wiedeń lub 
okolice 

Polska Organizacja Turystyczna i/albo Izbą Rolniczą 

Spotkanie z przedstawicielem POT na teren Austrii i/albo Izbą Rolniczą 

11.30 – 
18.00 

Przejazd do Karyntii, w tym obiad 

Austria, 
Rattendorf 

 

Spotkanie z właścicielami obiektu agroturystycznego Hansbauerhof - 
państwem Schaar – działającymi w Slow Food Travel - informacja  
o działalności, produkcji ekologicznej połączonej z działalnością turystyczną 

Austria, 
Rattendorf 

 

Zakwaterowanie, nocleg z kolacją i śniadaniem  

 
 

 Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, podsumowanie dnia, propozycje 
wykorzystania przedstawionych praktyk na obszarze LGD „Zielone Bieszczady” 
w celu dalszego rozwoju. 
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III dzień  

 

8:00 - 9:00  Śniadanie 

Austria, 
Karyntia, 
Nassfeld, 
okolice 
Rattendorf 

 

09.30 - 
12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja współpracy podmiotów lokalnych w zakresie oferty  
turystycznej regionu, w tym z wykorzystaniem działań ekologicznych  
z uwypukleniem efektów synergii na linii turystyka-zagospodarowanie  
hal/pastwisk-rolnictwo latem i zimą.  
 

Prezentacja działalności firmy „NLW", która zajmuje się współpracą podmiotów  
i promocją całego obszaru turystycznego trzech gmin: Trzy regiony Nassfeld,  

Dolina Lesachtal, jezioro Weissensee, w tym sieciuje wszystkie zainteresowane  

podmioty turystyczne i okołoturystyczne, kooperacje producentów lokalnych oraz  
samorządy (mniej więcej 50/50 środków na promocję i wsparcie turystyki  
przekazują temu operatorowi – firmy i samorządy).  

Informacja na temat systemów certyfikacji produktów. 

Szczegółowa informacja o wdrożonym systemie slow food travel – sztandarowym  
projekcie współpracy, kładącym nacisk na powrót do pełnego wykorzystania  
możliwości zgodnego z naturą odpoczynku na terenach wiejskich.  
System skupia podmioty turystyki oraz producentów produktów lokalnych. 

Prezentacja działalności LGD „Zielone Bieszczady” 

13.00-
14.15  

Obiad na szlaku Slow Food Travel 

14.45 - 
17.30 

Kötschach-
Mauthen 

Stowarzyszenie "energie:autark Kötschach-Mauthen" 

Stowarzyszenie Energetyczna Samowystarczalność 

Spotkanie tematyczne: 

„Karnicki Związek Gmin - najbardziej zrównoważony region turystyczny w Austrii" 

Przedstawienie działalności stowarzyszenia działającego w zakresie ekologii w  
połączeniu ze zrównoważonym rozwojem gminy, w szczególności w zakresie  

usług turystycznych na terenach wiejskich. 

Stowarzyszenie udziela pomocy w zakresie aplikowania o gminne środki  

wsparcia dla rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, prowadzi pierwszy  

w Austrii „Ogródek edukacyjny w zakresie energii odnawialnych",  

który przybliża zwiedzającym tematykę energii, której źródłem jest woda, wiatr,  

słońce oraz biomasa i tematykę oszczędności energii; przedstawi również  
informację o produkcji żywności ekologicznej. 

Zwiedzanie Alpencamp, które posiada ok. 80 miejsc kempingowych dla przyczep 
kempingowych, 3 apartamenty wakacyjne i domki letniskowe, jako przykładu  
„turystyki ekoenergetycznej”. Jest to jedno z przedsiębiorstw, które od lat  
koncentruje się na „żywej świadomości ekologicznej” poprzez wykorzystanie  
odnawialnych źródeł energii i produktów regionalnych. Funkcjonuje tu pierwsza  
w Austrii pokazowa kotłownia na biomasę, która jest połączona z kolektorami  
słonecznymi na dachu Alpencamp. 

Obecnie trwają prace nad modelem certyfikacji "energia: samowystarczalność  
energetyczna" dla przedsiębiorstw turystycznych w Kötschach-Mauthen.  
Wraz ze specjalnymi ofertami na temat "energii", Kötschach-Mauthen stanie się  
miejscem, w którym można ją odczuć, zobaczyć i doświadczyć. 
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17.30 - 
20.00 

Przygotowanie do udziału w Festiwalu sera 

Spotkanie z Josefem Kolbitschem, prezesem stowarzyszenia  

„Käsefest” (Festiwal Sera) lub innym przedstawicielem Stowarzyszenia 

Przygotowanie stoiska LGD „Zielone Bieszczady” 

 

21.00-
22.00 

Powrót do miejsca noclegowego. Kolacja 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, propozycje wykorzystania  
przedstawionych praktyk na obszarze LGD „Zielone Bieszczady” w celu dalszego  
rozwoju. 

 

 

IV dzień  

 

8:00 - 
9:00  

Śniadanie 

Austria 

 

9.00-
19.00 

 

 

 

Udział w Festiwalu Sera 

Udział w charakterystycznej dla regionu imprezie – impreza oparta o zasoby  
lokalne regionu, zrzeszająca mieszkańców, rolników, samorządowców,  
przedstawiająca dobrą współpracę 

www.kaese-festival.at 

 

Obiad w trakcie imprezy na terenie festiwalu 

 

 Powrót do miejsca noclegowego. Kolacja 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, propozycje wykorzystania  
przedstawionych praktyk na obszarze LGD „Zielone Bieszczady” w celu dalszego  
rozwoju. 

 

 

V dzień  

7:00 - 
8:00  

Śniadanie 

8.00 Wyjazd w drogę powrotną 

 

Austria, 
Karyntia, 
Rattendorf 

W drodze 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, podsumowanie dnia, propozycje 

wykorzystania przedstawionych praktyk na obszarze LGD Zielone Bieszczady w 
celu dalszego rozwoju 

- Obiad i kolacja w drodze. 

Powrót do Polski w godzinach nocnych 

 

 

Zasoby 
kadrowe 
niezbędne 
do realizacji 
operacji 

W wizycie będzie brał udział min. 1 pracownik LGD „Zielone Bieszczady”, który będzie opiekunem 
merytorycznym, a jego zadaniem będzie czuwanie nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem 
wizyty oraz opiekun (przedstawiciel wykonawcy) i tłumacz (przedstawiciel wykonawcy). Poza tym 
min. jeden reprezentant dodatkowego Partnera KSOW, który wesprze pracownika LGD oraz 
aktywnie włączy się w organizację wizyty. 

Materiały 
szkoleniowe 
lub 
informacyjn

Każdy z uczestników otrzyma program wyjazdu. 

http://www.kaese-festival.at/
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o – 
promocyjne 

Wyżywienie Podczas wizyty studyjnej dla uczestników będzie przewidziane wyżywienie zgodnie z Ramowym 
programem wizyty. Wyżywienie (obiad + kolacja) ilość posiłków łącznie 200. 

Zaplanowano: 

• 5 obiadów dla 20 osób (100 obiadów) 

• 5 kolacji dla 20 osób (100 kolacji) 

 

Zakwaterow
anie 

Podczas wizyty studyjnej uczestnikom zostanie zapewnione zakwaterowanie zgodnie z 
Ramowym programem wizyty. Nocleg ze śniadaniem, nocleg w standardzie nie niższym niż 3*, 

miejsce noclegu musi dysponować min. 20 miejscami noclegowymi (pokoje 1- 2 osobowe z 
łazienką), w tym 6 pokoi jednoosobowych, liczba noclegów 4 szt. x 20 os.= 80, ilość śniadań 4 
szt. x 20 os.= 80. 

Transport Uczestnicy będą mieli zapewniony transport autokarem zgodnie z Ramowym programem 
wizyty. Transport autokarem (wyjazd i powrót - Ustrzyki  Dolne) ok. 2200km łącznie z 
objazdem na terenie obszaru odwiedzanego.  

 Inne 
zadania 

Stoisko na festiwalu sera, zakup produktów do degustacji, opłaty za stoisko, w tym dostęp do 
wody i prądu, zapewnienie wyposażenia, wynagrodzenie zespołu muzycznego   

 

Wskaźniki 

 

Liczba wyjazdów 
studyjnych 

Liczba uczestników  w tym: liczba 
przedstawicieli LGD 

w tym: liczba 
 doradców  

1 20 10 1 

 
 
   

 


