
                       

„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 współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Lokalną 

Grupą Działania „Wadoviana” oraz Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Dolina Karpia” zaprasza 

do udziału w działaniach mających na celu wymianie wiedzy oraz doświadczeń, aktywizacji 

mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat zasobów 

dostępnych na obszarze partnerów realizowanych w ramach projektu: "Wykorzystanie zasobów 

lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej" finansowanego ze środków  Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. 

Przedmiotem operacji jest organizacja 3 wyjazdów studyjnych, 2 konferencji oraz druk 1 publikacji w 

następujących obszarach tematycznych : - turystyka historyczna i sakralna obszarów wiejskich 

(konferencja, wizyta studyjna, publikacja) - upowszechnianie wiedzy oraz rezultatów działań w zakresie 

ekomuzeów oraz marki lokalnej (wizyta studyjna) - wsparcie przedsiębiorczości w zakresie 

przetwórstwa lokalnego i sprzedaży produktów (wizyta studyjna, konferencja). 

Pierwsza wizyta studyjna odbędzie się po obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Wadoviana” – w programie przewiduje się wizytę w zakładach mięsnych „Wadowice”, wizytę w 

pracowni cukierniczej „Tradycyjna Chata” w Inwałdzie, wizytę w piekarni „Wizan” w Inwałdzie. 

Głównym tematem wizyty studyjnej będzie produkcja i sprzedaż produktów lokalnych. Termin wizyty: 

30.08.2018. Wizytę studyjną poprzedzi konferencja,  na temat „Produkcja i sprzedaż żywności 

przetworzonej – aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne oraz obowiązki prawa 

podatkowego”, która odbędzie się 29.08.2018r. w Wadowicach ul. Wojska Polskiego 13, CKZiU w 

Wadowicach.  

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu jest wizyta studyjna po obszarze Lokalnej Grupy Działania 

„Dolina Karpia”. W programie przewiduje się wizytę w obiektach Ekomuzeum Doliny Karpia między 

innymi  takie jak: wędzarnia karpia, Galeria Sztuki Bałasówka Mira Sabatowicz, cukiernia „Urbańscy” w 

Zatorze. Termin wizyty studyjnej 04.09.2018r.  

W dniu 12.09.2018 zaplanowano wizytę studyjną po obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Soły”. 

Tematem przewodnim będzie turystyka historyczna oraz turystka sakralna. Zaplanowano do 

zwiedzana zabytkowe Kościoły, w tym należące do szlaku architektury drewnianej oraz miejsca pamięci 

związane z historią II wojny światowej. Projekt zakończy się konferencją nt.: „ Wpływu turystyki 

sakralnej i historycznej na liczbę turystów odwiedzających Małopolskę Zachodnią”, która odbędzie 

się 13.09.2018r. w Skidziniu w Dworku Galicyjskim.  
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Wszystkie działania w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Osoby zainteresowane udziałem w 

projekcie serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: 

www.dolinasoly.eu 

www.wadoviana.pl 

www.dolinakarpia.org 

Lub kontaktu z biurem lokalnych grup działania: 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” – 33 843-60-28 

Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”  - 508-380-987 

Stowarzyszenie LGD „Dolina Karpia” – 33 841-05-84 

http://www.dolinasoly.eu/
http://www.wadoviana.pl/
http://www.dolinakarpia.org/

