
 

 

 

 

 UNIA EUROPEJSKA 

 

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

 
PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO 

 

25.07.2022 (poniedziałek) 

08:00 Wyjazd z Łomży, przejazd do Cedzyny (380 km). 

14:00 Obiad  

15:00 Zakwaterowanie w hotelu. 

16:00 Spotkanie celem omówienia celu wyjazdu, przygotowania do zaplanowanych spotkań. 

Briefing omawianych tematów.  

20:00 Kolacja grillowa w hotelu 

 

26.07.2022 (wtorek) 

09:00 Śniadanie 

10:30 Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

- spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej 

- Dobre praktyki, projekty zrealizowane przez LGD w ramach LSR 

- Dobre praktyki, dodatkowe projekty zrealizowane przez LGD  

- Dobre praktyki, projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach naborów LGD 

13:00 Obiad 

14:30 Wizyta studyjna i przedstawienie dobrych praktyk w Winnicy „Nad Źródłem” 

Winnica „Nad Źródłem” w Szerzawach  powstała w 2010 r. ze środków PROW 2007-

2013, a w ramach wdrażania LSR 2014-2020 otrzymała dofinansowanie na swój dalszy 

rozwój. 

W programie wizyty: 

 zwiedzanie winnicy (powstanie wina, gatunki, produkcja), 

 wykład: mały zakład produkcyjny, a fundusze europejskie, 

 prezentacja wina i degustacja 

 degustacja swojskich serów. 

17:30 Powrót do Hotelu, kolacja i nocleg. 

 

27.07.2022 (środa) 

09:00 Śniadanie  

Lokalna Grupa Działania: Wokół Łysej Góry 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” powstało w wyniku 

realizacji projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pod nazwą „Na nas nie ma mocnych. 

Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” finansowanego w 

ramach Schematu I Pilotażowego Programu „LEADER+” (SPO Rol 2004-2006, działanie 

2.7). Jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu terminologii ww. programu, gromadzi 



przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników oraz 

organizacji pozarządowych z siedmiu gmin z: powiatu kieleckiego. 

Rozwój lokalnych produktów, ich promowanie należą do najważniejszych działań zawartych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej przez LGD „Wokół Łysej Góry”. 

 

Spośród produktów turystycznych największą uwagę przyciąga:  

 „Kraina Legend Świętokrzyskich”, który został wyróżniony Certyfikatem POT,  

w Konkursie na najlepszy produkt turystyczny w Polsce. Był też jednym z dwóch 

polskich projektów, które znalazły się w finale konkursu Komisji Europejskiej 

„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”. 

 Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach 

 

14:00 Obiad 

 Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej: atrakcja turystyczna u stóp Świętego 

Krzyża, wraz z jej mieszkańcami - słowiańskimi rzemieślnikami wykonującymi 

dawne, mało popularne zawody, m.in. garncarz, cieśla, rymarz, zielarka (na terenie 

objętym LSR). 

19:00 Kolacja i nocleg.  

 

28.07.2022 (czwartek) 

09:00 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu 

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działa w centralnej części województwa 

świętokrzyskiego. Obejmuje trzy gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-województwa 

świętokrzyskiego. Obejmuje trzy gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.  

Jednym z celów, jakie stawia przed sobą LGD „Perły Czarnej Nidy”, jest wspieranie rozwoju 

turystyki w oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe, rozwoju turystyki w 

oparciu o specyficzne walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne regionu.  

LGD w znacznej mierze zajęta jest przez Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy i jego 

otulinę. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy - jaskinia „Raj” z bogatą 

szatą naciekową: stalaktytami 

i stalagmitami oraz śladami pobytu człowieka neandertalskiego.  

Zobaczymy następujące realizacje: 

 Basen Perła w Nowinach 

 Stację naprawy rowerów w Nowinach 

14:30 Obiad i wyjazd w drogę powrotną do Łomży (350 km) 

21:00 Powrót do Łomży 

 

 

UWAGA : niniejszy program jest ramowy i może ulec zmianom. Szczegóły w terminie 

późniejszym zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom. 

 


