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PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO 

 W RAMACH OPERACJI PN.: Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD 

"Podkowa" a Stowarzyszeniem „LGD – Tygiel Doliny Bugu  w dniach 3.07–5.07.2019 r. 

 

Dzień 1 (3 lipca 2019 r.) 

• Przejazd na teren SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. 

• Obiad (1h). 

• Prezentacja projektu turystycznego w ramach rozwijania działalności 
gospodarczej PROW 2014-2020 (1h). 

• Prezentacja przykładów produktów turystycznych/miejsc stworzonych dla 
turystów. Omówienie planów na przyszłość w zakresie rozwoju turystyki – 
spotkanie, (1h). 

• Przejazd do hotelu i zakwaterowanie (ok 1 h). 

• Szkolenie prowadzone przez reprezentanta  SLGD „Tygiel Doliny Bugu” (2h): 

1. Wdrażanie strategii wielofunduszowej w woj. podlaskim na przykładzie SLGD 
„Tygiel Doliny Bugu”. Dyskusja o podobieństwach i różnicach we wdrażaniu 
startegii wielo- i jednofunduszowych; 

2. Prezentacja nt działalności SLGD „Tygiel Doliny Bugu” oraz projektów 
realizowanych w ramach współpracy.  

(w trakcie serwis kawowy) 

• Kolacja regionalna. 

 

Dzień 2 (4 lipca 2019 r.) 

• Śniadanie. 

• Przykład przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – wizyta w Ziołowym Zakątku 
w Korycinach (3h): 

1. Prezentacja Centrum Edukacji Przyrodniczej w Korycinach dofinansowanej w 
ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (LEADER, PROW 
2007-2013); 

2. Prelekcja nt powstającego inkubatora przetwórstwa;  

3. Zwiedzanie firmy Dary Natury (produkcja herbat, przypraw, mieszanek 
ziołowych, olejarnia); 

4. Wizyta w Podlaskiej Środowiskowej kolekcji roślin leczniczych i 
aromatycznych dofinansowanej w ramach działania Małe Projekty, LEADER, 
PROW 2007-2013 oraz Podlaskim Ogrodzie Botanicznym. 

(w trakcie serwis kawowy) 

• Warsztaty robienia nalewek (1 h). 
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• Obiad (1h). 

• Przejazd do Grabarki (1 h). 
• Św. Góra Grabarka – miejsce kultu prawosławia, prezentacja przykładu miejsca 

na szlaku turystycznym oznakowanym przez LGD (1,5 h). 
• Przejazd do hotelu (1 h). 
• Kolacja. 

 

Dzień 3 (5 lipca 2019 r.) 

• Śniadanie, wykwaterowanie. 
• Przejazd do starej Kornicy (1 h). 
• Wizyta w Gospodarstwie Sadowniczym Alina Paluch i córka, tłocznia soków (2 

h): 
1. Prelekcja nt. inkubatora przetwórstwa – przedstawienie koncepcji inwestycji 

i funkcjonowania; 
2. Prezentacja projektu sieciującego współpracę  przedsiębiorców 15 

podmiotów pt. „Utworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich 
łańcuchów dostaw, produktów i usług lokalnych”; 

3. Degustacja produktów wytworzonych w gospodarstwie. 
• Przejazd do Mielnika (30 min). 
• Spotkanie z lokalnym winiarzem w Mielniku - Winnica Korol (1,5 h): 

1. Winnica przykładem przedsiębiorczości na wsi – prelekcja; 
2. Współpraca przedsiębiorców lokalnych – prezentacja o projekcie 

partnerskim przedsiębiorców 15 podmiotów „Utworzenie sieci wzajemnej 
współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produktów i usług 
lokalnych”, 

3. Degustacja produktów wytworzonych w winnicy. 
• Przejazd do Anusina (30 min). 
• Obiad (1 h ). 

• Powrót na teren LGD „Podkowa”. 

 


