
 

 

  

                         

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Materiał opracowany przez LGD Ziemi Mińskiej 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 
 Wyjazd studyjno – szkoleniowy 

Operacja pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” 

6-10.10.2020 r. Hiszpania 

Dzień 1  

 

11.00-13.00 Przejazd na lotnisko do Warszawy  

 

15.00-19.00 Przelot z Polski do Hiszpani  
 

19.00-21.00 Przejazd z lotniska w do Hotelu w Vejer de la Frontera . Zakwaterowanie w Hotelu.  

 

21.00-22.00 Kolacja 

Dzień 2  

 

7.00-8.00 Śniadanie  

8.00-8.30 Przejazd na spotkanie z LGD Asociacion para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 

8.30-11.30 Spotkanie z LGD Asociacion para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda  

 
Charakterystyka obszaru Asociacion para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda. 

Budżet.  Ludność zamieszkująca obszar LGD.  Czego oczekuje społeczność lokalna od 

LGD La Janda. Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii, 
aktywizacja mieszkańców, wsparcie przedsiębiorców . Zasady funkcjonowania LGD w 

Hiszpanii. Spotkanie z władzami terytoriów wchodzących w skład LGD Hiszpańskich, 

przedstawicieli sektora gospodarczego i społecznego  i przedstawicieli polskich. 
 

11.30-11.45 Przerwa kawowa  

 

11.45-13.00 Zapoznanie się z funkcjonowaniem LGD w Hiszpanii. Jak LGD Wdraża LSR.  
Prezentacja LGD Partnera, procedury realizacji naborów. Zasady wyboru projektów. 

Zasady rozliczania projektów przez beneficjentów Hiszpańskich. 

Jak zachodzi na terenie upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z 

zakresu rozwoju obszarów wiejskich. 
W jaki sposób następuje planowanie  rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru 

 

13.00-13.30 Obiad 

 

14.00-15.30 Wizyty studyjne w lokalnych przetwórniach. Oliwki i oliwa jako produkt regionalny. 

Budowanie marki produktu lokalnego w oparciu o współpracę podmiotów 
gospodarczych oraz partnerów publicznych. 

 

15.30-15.45 Przerwa kawowa 
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15.45-19.00 Wizyta w spółdzielni El Agro w Setenil de las Bodegas. Spółdzielnia zrzeszająca 

lokalnych drobnych przedsiębiorców i rolników produkuje oliwę z oliwek z pierwszego 

tłoczenia sprzedawaną pod marką Agrosetenil z oliwek odmiany hojiblanca i picual. 
 

Spółdzielnia otrzymała wiele nagród i jest jedną z najbardziej akredytowanych w 

regionie.  

19.00-19.30 Powrót do Hotelu  

20.00-22.00 Kolacja 

Dzień 3  

 

6.30-7.30  
Śniadanie  

 

9.30-12.00 Zwiedzanie fermy świń iberyjskich, położonej nieopodal miasteczka Faraján 
Uczestnicy mogli tym samym docenić wyjątkowość smaku tych wyrobów 

uzależnionych nie tylko od uwarunkowań genetycznych, środowiskowych czy 

żywieniowych, ale także od dużej wiedzy i doświadczenia właściciela w przetwarzaniu 

mięsa. 
Świnie tej rasy od momentu odsadzenia do uboju przebywają w warunkach naturalnych 

11.00—11.15 Przerwa kawowa w trakcie wizyty na farmie  

 

14.30-17.30 Wizyta w porcie i na hurtowym targu rybnym. Spotkanie z ekspertami w zakresie 
Almadraba – niezwykle ważnej części historii, kultury i rybołówstwa tego regionu. 

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zajmującymi się handlem rybnym.  

15.30-16.00 Obiad w trakcie wizyty 

 

18.00- 19:30 Przedstawienie przez przedstawicieli LGD Asociacion para el Desarrollo Rural del 

Litoral de la Janda zagadnienia Ekoturystyka – promocja, wspieranie poprzez 

organizację targów, „feria”, wydarzeń specjalnych. Spotkanie ze specjalistą w zakresie 

promocji, prezentacja publikacji promocyjnych oraz organizowanych w regionie 
wydarzeń gastronomicznych takich jak „tydzień tuńczyka”, „ruta de tapa” wołowiny 

retinta itd. – promocja produktów regionalnych na przykładzie różnych wydarzeń i 

targów organizowanych w Hiszpanii. Wizyta na targach.  

19.00-19.15 Podczas spotkania przewidziana przerwa kawowa  

19.45 Powrót do hotelu  

20.30-22.00 Kolacja z udziałem Partnerów Hiszpańskich  

Dzień 4  

 

 

7.30-8.30 

 

Śniadanie  

 

9.00-10.30 Spotkanie z przedstawicielami LGD Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla 
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Zapoznanie się z dobrymi praktykami z terenu Asociacion Comarcal Gran Vega de 

Sevilla. Zrealizowane projekty w okresie programowania 2007-2013 oraz  

Charakterystyka obszaru Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla. Spotkanie z 
władzami terytoriów wchodzących w skład LGD Hiszpańskich, przedstawicieli sektora 

gospodarczego i społecznego  i przedstawicieli polskich. 

 

 

10.30-12:00 Spotkanie z przedstawicielami ACRE Krajowego Stowarzyszenia Hodowców Bydła 

Rasy Retinta. Od 1999 roku Stowarzyszenie non profit wspiera hodowców bydła 

unikalnej rasy Bos taurus Turdetanus promując i rozpowszechniają markę „100% 
retinta” oraz wspierając działania eksportowe hodowców. 

 

12:00-12:15 Przerwa kawowa 

14.00-16,00 Wizyta studyjna w hodowli bydła pod miastem Vejer de la Fontera  wraz z LGD la 
Janda na temat przeprowadzonego Zintegrowanego Programu Pilotażowego dotyczący 

jakości ekstensywnej hodowli bydła w regionie La Janda. 

Przedstawiciele spółdzielni zaprezentują osiągnięcia i aktualne gałęzie produkcji na tle 
bogatej historii tej jednostki. 

Spotkanie i dyskusja na temat produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i 

dystrybucji 
Budowanie marki produktu lokalnego w oparciu o współpracę podmiotów 

gospodarczych. 

16.00-17.00 Obiad 

 

17.00-18.00 Dobre praktyki z terenu LGD de la Janda – projekt Agrodivulga Promowanie i 

rozpowszechnianie zasobów, doświadczeń i inicjatyw związanych z sektorem rolnym, 

hodowlanym i leśnym wśród mieszkańców Litoral de la Janda. Projekt polegający na 

tworzeniu portalu internetowego gdzie wszyscy zrzeszeni przedsiębiorcy zajmujący się 
hodowlą bydłą mogli by promować i sprzedawać swoje usługi – przedstawienie 

wypracowanych dokumentów i wniosków jakie z nich płyną – prelekcja 

najaktywniejszych hodowców oraz przedstawicieli LGD de la Janda.  

16.30-16.45 Podczas wizyty przewidziana przerwa kawowa 

18.30-19.30 Przejazd do hotelu  

20.30-22.00 Kolacja 

Dzień 5 

 

7.00-7.45 Śniadanie  

8.00-11.00 Szkolenie z ekspertem ds. wdrażania PROW w Hiszpanii  wspólnie z przedstawicielami 
LGD Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla i Asociacion para el Desarrollo Rural 

del Litoral de la Janda z zakresu: 

• Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na 

rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład 
których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz 

organizacji pozarządowych 
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• Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez 
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności 

 

11.00-11.15  Przerwa kawowa  

11.15-13.15 cd. szkolenia  

• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich 

• Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z 

uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego 

danego obszaru 
Dyskusja moderowana przez eksperta. 

Wspólna dyskusja polskich partnerów i przedstawicieli LGD Hiszpańskich na temat 

poruszanych zagadnień. Wymiana poglądów i doświadczeń. 
 

13.30 -14.30 Obiad  

14.30-17.00  Czas wolny  

17.00-17.40 Przejazd na lotnisko 

19.00-23.00 Wylot do Warszawy  

 

23.00-… Powrót  z Warszawy  

 


