
 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU REKRUTACYJNEGO 

uczestników wizyty studyjnej do Austrii (obszar Karyntii) 

realizowanej w ramach projektu współpracy  

pn. Turystyka na Pogórzu 

 
Plan przebiegu wyjazdu warsztatowego- wizyty studyjnej 

w ramach operacji pt.  

Turystyka na Pogórzu realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 na lata 2014-2020  

 

Organizacja czterodniowej warsztatowej wizyty studyjnej wraz ze szkoleniem  

i „Dniem Promocji Mikroregionu Pogórze” dla przedstawicieli LGD:  

Dunajec – Biała 

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 

 

I dzień – 15.09.2022 r. – czwartek 

 

5.00 Zbiórka uczestników wyjazdu, przejazd do Austrii 

 

 Obiad w drodze 

 

 

Austria St. Paul 

18.00-19.00 

 

Stowarzyszenie sadowników i przetwórców Mostbarkeiten 

 

spotkanie z przedsiębiorcą, sadownikiem, wyrób cydru, soków, naturalnych 

owocowych octów, połączone z degustacją cydru, octu, alkoholu 

Przedstawienie dobrych praktyk, w tym wykorzystanie zróżnicowania i 

ukształtowania terenu dla rozwoju turystyki: prezentacja miejsc gastronomicznych 

i ich historii rozwoju, systemów marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy lokalnej, rekreacji, wykorzystania lokalnych produktów oraz 

przeciwdziałania zagrożenia sezonowością usług z jednoczesną ochroną 

środowiska. 



 

 

➢ Przedstawienie informacji o prowadzonej działalności, w tym zastosowanych 
rozwiązaniach technicznych i logistycznych, działalność w kontekście 
„inkubatora produktów lokalnych”. 

➢ Zapoznanie się z rezultatami działalności (degustacja produktów) 

➢ Przedstawienie dobrych praktyk współpracy lokalnej 

 

Austria 

 

Zakwaterowanie, nocleg z kolacją i śniadaniem 

  

  

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, podsumowanie dnia, propozycje 

wykorzystania przedstawionych praktyk na obszarze LGD zrzeszonych w 

Mikroregionie Pogórze w celu dalszego rozwoju w kontekście pozyskanych 

informacji w dniu dzisiejszym. 

 

 

 

II dzień – 16.09.2022 r. – piątek 

 

7:30 - 8:30  Śniadanie 

8.30-10.30 Przejazd do Rattendorf, zakwaterowanie 

 

Austria, Karyntia 

10.30- 11.30 

 

 

Hansbauerhof 

Spotkanie z właścicielami obiektu agroturystycznego – państwem Schaar – 

działającymi w Slow Food Travel – informacja o działalności, produkcji 

ekologicznej połączonej z działalnością turystyczną 

11.30-12.30 Warsztaty wewnętrzne  

przygotowanie do procesu budowania Mikroregionu Pogórze w oparciu o 

informacje z obszaru trzech partnerskich LGD (zasoby lokalne). 

Warsztaty moderowane. 

13.30-14.45   

Obiad na szlaku Slow Food Travel 

Spotkanie z przedstawicielem obiektu, dyskusja moderowana dotycząca 

działalności w ramach współpracy oraz Slow food travel- wpływ sieciowania, 

współpracy lokalnej i wspólnego marketingu na rozwój przedsiębiorstwa.  

 



 

 

 

15.30 - 19.30 

Hermagor 
 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty merytoryczne dotyczące współpracy na obszarze w zakresie 

turystyki, produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego, w tym: 

• Wprowadzenie – informacja o obszarze, w tym w kontekście dziedzictwa 
lokalnego, szlaków, również rowerowych, 

• przedstawienie systemów współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami – 
przedsiębiorcy - rolnicy - organizacje pozarządowe - samorządy, 

• przedstawienie historii dojścia do obecnej współpracy, w tym 
zaistniałych zagrożeń itp., 

• sprawdzone systemy marketingu, rozwoju, sprzedaży - na bazie zasobów 
lokalnych obszaru, 

• przeprowadzenie, wraz z osobą moderującą polską grupę, wspólnych 
warsztatów dotyczących potencjalnego zbudowania systemu np. Slow 
Food Travel na podstawie zasobów lokalnych posiadanych przez grupę 
polską oraz doświadczenia grupy austriackiej. 

Produkcja szpeku z sercem i pasją 
Warsztaty Slow Food Travel na przykładzie producenta Szpeku Gailtalskiego 

(COG) Hansa Steinwendera, pałac Lerchenhof 
 

W trakcie spotkania przerwa kawowa 

 

Na zakończenie – kolacja z produktem lokalnym – szpekiem. 

 

 

21.00-22.00 

Powrót do miejsca noclegowego. 

 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, propozycje wykorzystania 

przedstawionych praktyk na obszarze LGD zrzeszonych w Mikroregionie Pogórze 

w celu dalszego rozwoju  

 

 

 

III dzień – 17.09.2022 r. – sobota  

 

6:30  Śniadanie, wyjazd 

 

8.00 

Hermagor 

 

Dzień Promocji Mikroregionu Pogórze 

Organizacja Dnia Promocji Mikroregionu Pogórze we współpracy z lokalnym 

stowarzyszeniem Bauernrmarkt Hermagor – Targ Wiejski. 

Spotkanie z władzami lokalnymi. 

 

Prezentacja regionu za pomocą produktów lokalnych oferowanych do degustacji, 



 

 

 

 

 

przedstawienia informacji o obszarze na stoiskach oraz dystrybucji materiałów. 

13.30- 14.45 Obiad 

 

 

16.00- 18.30  

Rattendorf,  

miejsce 

noclegowe 

 

Współpraca podstawą wykorzystania zasobów lokalnych  

oraz zasobów ludzkich  

– organizator turystyki, sieciowanie usług, zasoby lokalne 

 

Prezentacja rolnictwa, turystyki, gastronomii w regionie  

„Trendy i szanse” z wykorzystaniem środków unijnych, przedstawiciele regionalnej 

Izby Rolniczej 

Przedstawienie systemów promocji i certyfikacji produktów lokalnych - zasięg krajowy 

do lokalnego. 

Współpraca w zakresie rozwoju obszaru dzięki doskonaleniu przyjętego systemu - 

sukcesy i porażki. 

Powiązanie turystyki z produktami lokalnymi a rozwój obszaru poprzez wpływy 

finansowe. 

 

W trakcie spotkania przerwa kawowa 

 

Prezentacja współpracy podmiotów lokalnych w zakresie oferty turystycznej regionu z 

wykorzystaniem zasobów lokalnych 

Z uwypukleniem efektów synergii na linii turystyka-zagospodarowanie hal/pastwisk-

rolnictwo latem i zimą. Prezentacja działalności firmy "NLW", która zajmuje się 

współpracą podmiotów i promocją całego obszaru turystycznego trzech gmin: Trzy 

regiony Nassfeld, Dolina Lesachtal, jezioro Weissensee, w tym sieciuje wszystkie 

zainteresowane podmioty turystyczne i okołoturystyczne, kooperacje producentów 

lokalnych oraz samorządy (mniej więcej 50/50 środków na promocję i wsparcie 

turystyki przekazują temu operatorowi – firmy i samorządy).  

Szczegółowa informacja o wdrożonym systemie Slow Food Travel – sztandarowym 

projekcie współpracy, kładącym nacisk na powrót do pełnego wykorzystania możliwości 

zgodnego z naturą odpoczynku na terenach wiejskich. System skupia podmioty 

turystyki oraz wytwórców produktów lokalnych. 

 

 

19.00- 20.30 

 

Warsztaty wewnętrzne  

proces budowania Mikroregionu Pogórze w oparciu o zdobyte informacje na bazie 



 

 

Rattendorf, 

miejsce 

noclegowe 

zidentyfikowanych zasobów lokalnych partnerskich LGD.  

Warsztaty moderowane. 

 

21.00-22.00 Kolacja 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, propozycje wykorzystania przedstawionych 

praktyk na obszarze LGD zrzeszonych w Mikroregionie Pogórze w celu dalszego rozwoju  

 

 

 

IV dzień – 18.09.2022 r. – niedziela 

 

7:00 - 8:00  Śniadanie 

8.00 Wyjazd w drogę powrotną 

 

Austria, 

Karyntia, 

Rattendorf 

W drodze 

Spotkanie moderowane uczestników wyjazdu, podsumowanie dnia, propozycje 

wykorzystania przedstawionych praktyk na obszarze LGD zrzeszonych w 

Mikroregionie Pogórze w celu dalszego rozwoju 

- Obiad na Słowacji 

Kolacja 

 

Powrót do Polski w godzinach nocnych 

 

 

Wyjazd studyjny zapewnia: 

Przedstawienie dobrych praktyk, w tym w szczególności w zakresie sieciowania współpracy  

w zakresie turystyki z wykorzystaniem zasobów lokalnych oraz szkolenie warsztatowe Slow Food 

Travel.  

 

Ponadto: 

➢ 3 noclegi ze śniadaniem minimum 3 gwiazdki, pokoje dwuosobowe 
➢ Wyżywienie: 4 x obiad, 3 x kolacja 
➢ Opieka organizatora, w tym pod kątem merytorycznym 
➢ Tłumacz 
➢ Ubezpieczenie NNW 
➢ Spotkania moderowane podsumowujące każdy dzień wizyty 
➢ Transport 

 

 



 

 

 
  


