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„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 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Wyjazd studyjny do województwa małopolskiego  

pt. „Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich” 

2 - 4 października 2019 r. 

                                                                  2 października (środa) 

 Zbiórka godz. 7.45 

 

Wyjazd godz. 8.00 

Parking Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Końskowoli, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola  

Godz. 12.00-12.30 Zakwaterowanie w hotelu  HOTEL Dunajec *** 

www.hoteldunajec.pl 

Godz.12.30-12.45   Przejazd do Centrum Produktu Lokalnego w 

Rzuchowej  

Godz. 12.45-13.00 Centrum Produktu Lokalnego 

w Rzuchowej  

Powitanie uczestników wyjazdu studyjnego w 

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej   

Godz. 13.00-14.00  Obiad 

 Godz. 14.00-16.00  Seminarium/warsztaty  

Wprowadzanie sprzedaży bezpośredniej w 

kontekście tworzenia organizacji i współpracy 

rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności 

na obszarach wiejskich w celu wspólnej sprzedaży 

tworzenia łańcucha dostaw oraz możliwości 

skorzystania z dofinansowania w ramach działania 

„Współpraca”  cz. I 

16.00-16.30  Przerwa kawowa 

16.30-18.30  Seminarium/warsztaty  

Wprowadzanie sprzedaży bezpośredniej w 

kontekście tworzenia organizacji i współpracy 

rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności 

na obszarach wiejskich w celu wspólnej sprzedaży 

tworzenia łańcucha dostaw oraz możliwości 
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skorzystania z dofinansowania w ramach działania 

„Współpraca”  cz. II 

18.30-18.45  Przejazd do hotelu   

19.00 Restauracja hotelowa Kolacja regionalna 

   

                                                                   3 października (czwartek) 

7.00-8.00 Restauracja hotelowa Śniadanie 

8.30-9.00   Przejazd z hotelu do pierwszej winnicy   

9.00-11.00   Wizyta w Winnicy Rodziny Steców 

11.00-11.30  Przejazd do winnicy Manru  

11.30-13.30  Wizyta w Winnicy Manru 

13.30-14.00  Dojazd do Centrum Produktu Lokalnego w 

Rzuchowej 

14.00-15.00 Centrum Produktu Lokalnego  Obiad 

15.00-17.00  Wizyta w gospodarstwie ekologicznym biorącym 

udział w inicjatywie Paczka od Rolnika i 

prowadzącym sprzedaż bezpośrednią ( 

gospodarstwo specjalizujące się w uprawie warzyw 

i hodowli zwierząt 

17.00-19.00  Wizyta w gospodarstwie biorącym udział w 

inicjatywie Paczka od Rolnika ( gospodarstwo 

specjalizujące się w uprawie owoców miękkich) 

19.00-19.30  Przejazd do hotelu 

20.00 Restauracja hotelowa Kolacja regionalna 

   

 

                                                                   4 października  (piątek) 

7.00-8.30  Śniadanie/wykwaterowanie 

Wyjazd  z hotelu o godz. 8.40 

8.40-9.00  Przejazd do Centrum Produktu Lokalnego w 

Rzuchowej 

9.00-11.00  Warsztaty z marketingu nt. skracania łańcucha 

dystrybucji pomiędzy rolnikiem a konsumentem w 

tym rozwój przetwórstwa lokalnego; owoce 

warzywa wysokiej jakości, ekologiczne; nowe formy 

działalności na polu działalności rolniczej (handel, 
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transport) – część teoretyczna oraz praktyczna cz. I 

11.00-11.30  Przerwa i serwis kawowy 

11.30-13.30  Warsztaty z marketingu nt. skracania łańcucha 

dystrybucji pomiędzy rolnikiem a konsumentem w 

tym rozwój przetwórstwa lokalnego; owoce 

warzywa wysokiej jakości, ekologiczne; nowe formy 

działalności na polu działalności rolniczej (handel, 

transport) – część teoretyczna oraz praktyczna cz. II 

13.30-14.30 Centrum Produktu Lokalnego Obiad 

14.30  Zakończenie wizyty studyjnej i wyjazd w kierunku 

Końskowoli   

 

 

 

 


