
 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „GORCE-PIENINY” 

RAMOWY  PLAN  WYJAZDU  STUDYJNEGO  

 

 

1 dzień  
– Wyjazd z Krościenka nad Dunajcem w godzinach porannych. Przyjazd do hotelu w okolicach Prebl (Austria) 
Spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą z branży gastronomia/produkty lokalne, degustacja produktów,  dobre praktyki, 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. 
Obiadokolacja, nocleg ze śniadaniem. 
 
2 dzień  
– Udział w lokalnej imprezie oraz Góra Nassfeld. Przejazd do Karyntii. 
Udział w lokalnej imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo, produkty lokalne, ukazującej współpracę podmiotów obszaru. 
Zapoznanie się z wykorzystaniem góry Nassfeld, jako dobry przykład współpracy  
i wykorzystania lokalnego potencjału.  
Rolników z okolicy Góry Nassfeld tworzą kooperację, dzięki której w sezonie letnim przekazują czasowo krowy 
zatrudnionemu pracownikowi (pasterz, zarządca). Bydło pasione jest na działkach znajdujących się na Górze Nassfeld, w 
zamian za co rolnicy otrzymuję część dochodów lokalnej serowarni, dom której wcześniej przekazywane jest pozyskane od 
krów mleko. W sezonie zimowym natomiast rolnicy udostępniają swoje grunty (na których były pasione krowy) firmie 
zarządzającej wyciągiem, jednocześnie część z rolników zostaje zatrudniona przy świadczeniu usług narciarskich. Ukazana 
praktyka jest żywym przykładem współpracy branż kluczowych dla obszaru. 
Obiadokolacja, nocleg ze śniadaniem w okolicach Rattenford. 
 
3 dzień  
– Spotkanie z przedsiębiorcami (lokalni przedsiębiorcy z kluczowych branż dla rozwoju obszaru), spotkanie z LGD 
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną dobre praktyki, w tym wykorzystania zróżnicowania i ukształtowania terenu dla 
rozwoju turystyki, w tym prezentacja lokalnego budownictwa, miejsc noclegowych, 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.  
Zapoznanie się z terenem lokalnego LGD, założeniami LSR, przeprowadzenie krótkiego panelu dyskusyjnego, wymiana 
doświadczeń dotyczących wdrażania LSR, wskaźników oraz rzeczywistych rezultatów dla obszaru (szanse dla rozwoju 
obszaru LGD i zagrożenia – jak ich unikać?); partnerstwo oraz innowacyjna współpraca, organizacja turystyki, rekreacji, 
sieciowanie usług oraz ochrona środowiska, budowanie kapitału społecznego;  
LGD realizują odmienne cele, jednakże rozwijanie współpracy poprzez budowanie partnerstwa, wymianę informacji oraz 
prezentację innowacyjnych rozwiązań zastosowanych na obszarach działania LGD może przynieść wszystkim wymierne 
korzyści w skuteczniejszym wykorzystaniu środków, w tym przeznaczonych dla branż, które mają kluczowe znaczenie dla 
rozwoju obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny”.  
Obiadokolacja, nocleg ze śniadaniem. 
 
4 dzień  
– Spotkanie z przedsiębiorcą z branży noclegowej - przejazd w okolice Saalbach-Hinterglemm. 
 
Każde spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą z wybranej branży będzie miało indywidualny charakter oraz zwierać będzie: 
• Przedstawienie informacji o prowadzonej działalności 
• Zapoznanie się z rezultatami działalności (degustacja produktów lub wizyta w terenie poświadczająca rezultaty np. 

branży budowlanej) 
• Przedstawienie dobrych praktyk współpracy lokalnej, integracji branży przedsiębiorcy z innymi branżami w tym 

różnicowania i ukształtowania terenu dla rozwoju. 
• Prezentacja branży przez uczestników wyjazdu i promocja obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” 
• Dyskusja 
• Zakończenie spotkania 
 


