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

Zaproszenie do udziału w projekcie!
Szanowni Państwo,
Przypominamy iż nasz wniosek pt. „Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na
przykładzie Słowacji i Austrii” złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie finansowe.
Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20142020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.
W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:
1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

Głównym celem operacji jest 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.
W ramach projektu planuje się organizację:
•
wizyty studyjnej do Austrii i Słowacji w dniach 24-27.09.2020 dla 20 osób (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 po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich). Wizyta realizowana będzie
zgodnie z programem stanowiącym załącznik do zaproszenia. 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.
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•
szkolenia z elementami spotkania podsumowującego 2.10.2020 dla 40 osób (uczestnicy
wyjazdu studyjnego oraz 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,
przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, m.in. inne LGD z
Podkarpacia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
placówki edukacyjne).
Szkolenie potrwa od 10.00 do 16.00. Ramowy program szkolenia:
1. Podsumowanie wyjazdu studyjnego, prezentacja dobrych praktyk.
2. Blok 1. Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na
małą skalę ( MOL/sprzedaż marginalna, lokalna i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia,
rolniczy handel detaliczny)
3. Blok 2. Zasady i wymogi sprzedaży produktów spożywczych na małą skalę (wymogi
sanitarne, weterynaryjne, zasady opodatkowania).
4. Blok 3. Agroturystyka i turystyka wiejska – przepisy prawne.
5. Blok 4. Inkubator przetwórstwa rolnego i jego rola w rozwoju lokalnym.
6. Podsumowanie, dyskusja.
Zapraszamy, szczególnie rolników i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką projektu do
udziału w inicjatywie.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wizycie studyjnej do dnia 17.09.2020 do godz. 12.00, zaś
w szkoleniu do dnia 28.09.2020 telefonicznie (513 852 200) lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl). Nabór uczestników prowadzą także Partnerzy.
Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby chętnych brany będzie pod uwagę profil
działalności firmy, instytucji czy organizacji i jej związek z tematyką wyjazdu oraz dotychczasowa
współpraca z naszą LGD i Partnerami. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie
podejmie komisja w składzie reprezentanta Lidera i Partnerów.
Z uwagi na stan pandemii może dojść do odwołania zaplanowanych wydarzeń, o czym będziemy
niezwłocznie Państwa informować. W przypadku wizyty studyjnej w przypadku powrotu proszę
brać pod uwagę możliwy obowiązek odbycia kwarantanny.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.
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