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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Konkurs realizowany w ramach działania 19„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania 19.3 
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Program wizyty studyjnej Polskich LGD: LGD Ziemi Mińskiej, LGD Forum Powiatu Garwolińskiego 

LGD Natura i Kultura,  Zielone Mosty Narwi oraz LGD Równiny Wołomińskiej do Hiszpańskich 

Partnerów: Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla oraz Asociacion para el Desarrollo Rural del 

Medio Guadaliquivir. 

Wyjazd organizowany w ramach projektu współpracy międzynarodowej o akronimie PLAT - Produkt 

Lokalny Atrakcją Turystyczną. 

30 sierpnia -3 września 2021 r.  

 

Dzień 1  

 

8.55-13.00 Przelot z Warszawy do Hiszpani ( Malaga) 

 

13.30-14.30 Przejazd z Lotniska do Hotelu. Zakwaterowanie w Hotelu.  

 

14.30-15.30  Obiad  

16.00-17.00 Wizyta w Muzeum prezentującym historię hodowli kozy malagijskiej w Casabermeja . 

Muzeum kozy malagijskiej znajduje się w prowincji Malaga, będącej najbardziej 

górzystą częścią Andaluzji, przez co istnieją tam doskonałe warunki do hodowli tego 

gatunku zwierząt. 

Koza malagijska jest rasą rodzimą, która była objęta ochroną. To kolejny z 

regionalnych produktów Andaluzji. 

 

19.00-20.00 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 

21.00-22.30 Kolacja 

Dzień 2  

 

8.00-10.00 Śniadanie  

10.30-11.30 Spotkanie z Partnerem Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla.  

 

Charakterystyka obszaru Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla. Budżet.  Ludność 

zamieszkująca obszar LGD.  Czego oczekuje społeczność lokalna od LGD Gran Vega. 

Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach wdrażania LSR. Zasady 

funkcjonowania LGD w Hiszpanii.  
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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. 

 

13.00-13.30 Obiad 

 

14.00-15.30 Spotkanie z Andaluzyjskim Stowarzyszenie Producentów Żywności – Landaluz – w 

Sewilli. Zapoznanie się z profilem działalności Stowarzyszenia, jego strukturą i 

charakterem ekspansji produktów rolno-spożywczych pochodzących z Andaluzji na 

rynkach międzynarodowych. 

15.45-17.30 Ciąg dalszy - Landaluz jest najważniejszą organizacją w sektorze gospodarki 

żywnościowej w regionie Andaluzji, a priorytetem tego Stowarzyszenia jest rozwój 

andaluzyjskiego sektora rolno-żywnościowego poprzez szeroki zakres działań 

biznesowych. 

20.00-22.00 Kolacja 

Dzień 3  

 

7.00-9.00  

Śniadanie  

 

9.00-11.00 Przejazd na spotkanie z partnerem Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio 

Guadaliquivir. 

11.00-12.00 Spotkanie z Partnerem Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio Guadaliquivir.  

Charakterystyka obszaru Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio Guadaliquivir. 

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

LGD Medio Guadaliquivir. Główne działania zaplanowane do realizacji w ramach 

wdrażania LSR 

 

12.15-13.00 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. 

Zrealizowane projekty z perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020. 

13.00-13.45 Obiad  

 

14.00-14.45 Wizyta studyjna w siedzibie lokalnej Spółdzielni rolniczej (Cooperativa Ganadera del 

Valle de los Pedroches) w miejscowości Pozoblanco. Przedstawiciele spółdzielni 

zaprezentowali osiągnięcia i aktualne gałęzie produkcji na tle bogatej historii tej 

jednostki. 

 

14.45-19.45 Przeprowadzenie wspólnego polsko hiszpańskiego spotkania przez specjalistę w 

dziedzinie rolnictwa. Tematyka  w zakresie produktu regionalnego, jego certyfikacji, 

wytwarzania i dystrybucji. Polska vs Andaluzja. 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeniu Młodych Rolników w Kordobie ASAJA 

które zostało powołane do życia w 1989 roku w wyniku połączenia trzech organizacji 

zrzeszających rolników andaluzyjskich. Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, 
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reprezentowanie i wspieranie interesów zawodowych sektora rolnego w kraju i 

zagranicą, a priorytetem działalności ASAJA jest ochrona rodzinnych andaluzyjskich 

gospodarstw rolnych oraz wspieranie młodych rolników (ASAJA należy do Europejskiej 

Rady Młodych Rolników). Celem wsparcia jest zarówno wspieranie zrównoważonego 

rozwoju poprzez promowanie produktów lokalnych, jak i dynamizowanie i ułatwianie 

wymiany pokoleń w rolnictwie. 

21.00-23.00 Kolacja z udziałem Partnerów Hiszpańskich  

Dzień 4  

 

 

8.00-10.00 

 

Śniadanie  

 

10.00-11.30 Przejazd do Kordoby teren Partnera Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio 

Guadaliquivir 

 

11.30-12.15 Wizyta na uniwersytecie w Kordobie, który specjalizuje się w dziedzinie nauk 

przyrodniczych, agronomii oraz leśnictwie jest jedną z najbardziej uznanych uczelni w 

kraju, dzięki specjalizacji w takich dziedzinach, jak: nauki o środowisku, nauki 

techniczne oraz rolno-spożywcze. 

Zapoznanie się z rasą– świni iberyjskiej która jest unikalną autochtoniczną rasą 

zamieszkującą tylko południowo-zachodnią część Półwyspu Iberyjskiego. Z rasy tej, 

która jest hodowana na naturalnych terenach pastwiskowych, wywarzana jest m.in. 

szynka iberyjska,jako chroniony prawem unijnym produkt regionalny, posiadająca 

na terenie Hiszpanii cztery denominacje. 

Produkcja szynki typu ibérico w Hiszpanii jest obwarowana wieloma normami, dzięki 

którym konsumenci maja gwarancję otrzymania produktu o najwyższej jakości oraz 

niepowtarzalnym smaku.  

 

12.30-13.00 Ciąg dalszy wizyty  

Wieprzowina pozyskiwana ze świń rasy iberyjskiej, wypasanych w wyjątkowych 

warunkach i odżywiających się od listopada do końca marca żołędziami pochodzącymi 

z trzech gatunków dębów ma niepowtarzalne strukturę i smak, który zawdzięcza m.in. 

zwiększonej zawartości kwasu oleinowego w swoim składzie. 

13.00-14.00 Obiad 

 

14.00-15.00  

Wizyty studyjne w lokalnych przetwórniach. Pomarańcze i wyroby z pomarańczy jako 

produkt regionalny. Budowanie marki produktu lokalnego w oparciu o współpracę 

podmiotów gospodarczych. 

Zapoznanie się z dobrymi praktykami z terenu Partnera Asociacion Comarcal Gran Vega 

de Sevilla. Zrealizowane projekty w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020. 

Produkt regionalny jako towar exportowy Gran Vega. 

 

15.30- 19.00 Zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Sewilli. Aklazar i Katedra 

NMP w Sewilli. 

Zachowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego. Promocja zrównoważonego rozwoju. 
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21.00-22.30 Kolacja  

Dzień 5 

 

7.30-8.30 Śniadanie  

8.30-10.00 Spotkanie z przedstawicielami Partnerów Asociacion para el Desarrollo Rural del Medio 

Guadaliquivir oraz Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla podcas którego obecni 

będą również przedstawiciele władz wchodzących w skłąd KGD obszarów – 

odpowiedników wójtów i burmistrzów). Podsumowanie wymiany doświadczeń. 

Nawiązanie współpracy w celu wzajemnej promocji produktów lokalnych z obszaru 

Mazowsza i Andaluzji.  

10.00-11.00 Wymeldowanie się z hotelu  

13.50 – 17.45  Przelot do Warszawy  

 


