„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”.
PROGRAM – WYJAZD STUDYJNY
Temat
,,Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa
podlaskiego”
Grupa
Grupę docelową będą tworzyły następujące podmioty: rolnicy – 13 osób; doradcy – 2 osoby,
docelowa
przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego - 3 osoby; mieszkańcy obszarów wiejskich – 7 osób.
Grupa będzie liczyła 25 osób. Dobór uczestników odpowiada składowi utworzenia grupy
operacyjnej. Taki dobór będzie najlepszym rozwiązaniem do utworzenia takiej grupy.
Ramowy
program

Dzień 1
LP

ZAKRES

czas

OPIS

1.

przejazd na
trasie: Stare
Pole - Białystok

7.00-16.30

2.

Obiad w
restauracji
regionalnej
Zakwaterowanie
w hotelu
Kolacja

13.00-14.30

Przejazd do miejsca zakwaterowania – Hotel w Białymstoku
(zakwaterowanie w Białymstoku zapewni krótsze przejazdy do
miejsc docelowych).
Przedstawienie szczegółowego programu, celu i założeń
wyjazdu studyjnego przez doradcę PODR (moderator wyjazdu
studyjnego).
Obiad na trasie przejazdu

16.30-18.00

Zakwaterowanie w hotelu

18.00-19.00

Kolacja w hotelu.

Dzień 2
LP

ZAKRES

czas

1.

Śniadanie

2.

Przejazd:
8.30-10.00
BiałystokKoryciny
Ziołowy
10.00-14.00
Zakątek
Koryciny 73b
17-315 Grodzisk
Obiad w
14.00-15.00
restauracji
Przejazd:
15.00-17.00
Koryciny Białystok
Kolacja
18.00-19.00

3.
4.

3.

3.
4.

5.

7.30-8.30

Śniadanie w hotelu.
Przedstawienie szczegółowego programu dnia uczestnikom.
Wizyta połączona z warsztatami.
- Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego
- Zwiedzanie firmy Dary Natury
- Warsztaty ziołowe
Obiad regionalny w restauracji w Ziołowym Zakątku
Podsumowanie wizyty w Ziołowym Zakątku i firmie Dary Natury,
analiza możliwości wykorzystania i adaptacji zdobytej wiedzy
(moderator)
Kolacja w hotelu w Białymstoku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”.
Dzień 3
LP

ZAKRES

1.

Śniadanie

7.30-8.30

Śniadanie w hotelu.

2.

Przejazd
BiałystokGmina
Korycin
Gmina
Korycin

8.30-9.30

Przedstawienie szczegółowego programu dnia
uczestnikom przez moderatora

9.30-11.00

Wizyta połączona z warsztatami w lokalnej serowarni, gdzie
produkowane są prawdziwe sery korycińskie przez lokalnych
producentów.
Wizyty połączone z warsztatami na terenie powiatu sokólskiego:
- wizyta w warsztacie rękodzieła ludowego: tkactwo
dwuosnowowe lub inne
- wizyta w przedsiębiorstwie turystycznym: zagroda edukacyjna/
gospodarstwo agroturystyczne lub inne przedsiębiorstwa
prowadzące usługi turystyczne na obszarach wiejskich powiatu
sokólskiego
- wizyta w przetwórni wyrobów lokalnych, regionalnych
- wizyta w gospodarstwie prowadzącym działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego
Obiad regionalny na terenie powiatu sokólskiego (lub powiatu
przyległego)
Podsumowanie wizyty z terenu powiatu sokólskiego – analiza
możliwości wykorzystania i adaptacji zdobytej wiedzy
(moderator)

3.

CZAS

4.

Teren powiatu
sokólskiego

5.

Obiad w
restauracji
Przejazd z
terenu powiatu
sokólskiego
(lub
przyległego)
do
Białegostoku
Kolacja

14.00-15.00

18.00-19.00

Kolacja w hotelu w Białymstoku

ZAKRES

CZAS

OPIS

1.

Śniadanie

7.30-8.30

Śniadanie w hotelu

2.

Przejazd z
Białegostoku
na teren
powiatu
hajnowskiego

8.30-10.00

Przedstawienie szczegółowego programu dnia uczestnikom przez
moderatora

6.

7.

Dzień 4
LP

11.00-16.00

OPIS

16.00-17.30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie”.
3.

4.
5.

6.

Teren powiatu
hajnowskiego

Obiad w
restauracji
Przejazd z
terenu powiatu
hajnowskiego
(lub
przyległego)
do
Białegostoku
Kolacja

10.00-14.00

14.00-15.00
15.00-17.00

18.00 -19.00

Dzień 5
LP

ZAKRES

CZAS

1.

Śniadanie

7.30-8.30

2.

Wykwaterowanie 8.30-9.30

3.

Przejazd z
Białegostoku do
Starego Pola
Obiad „po
drodze”

4.

9.30-18.00

14.00-15.00

Wizyty połączone z warsztatami na terenie powiatu hajnowskiego:
- wizyta w warsztacie rękodzieła ludowego: kowalstwo i
inne
- wizyta w przedsiębiorstwie turystyczne: zagroda edukacyjna/
gospodarstwo agroturystyczne lub
inne przedsiębiorstwa
prowadzące usługi turystyczne na obszarach wiejskich powiatu
hajnowskiego
- wizyta w przetwórni wyrobów lokalnych, regionalnych
- wizyta w gospodarstwie prowadzącym działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego
Obiad regionalny na terenie powiatu hajnowskiego (lub powiatu
przyległego)
Podsumowanie wizyty z terenu powiatu hajnowskiego – analiza
możliwości wykorzystania i adaptacji zdobytej wiedzy
(moderator)

Kolacja w hotelu w Białymstoku

W hotelu w Białymstoku

Podsumowanie wyjazdu studyjnego – analiza możliwości,
wykorzystania i adaptacji zdobytej wiedzy (moderator ).

