
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja  Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO 

W RAMACH OPERACJI PN.: 

„PROMOCJA PRODUKTU I MARKI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE 

ŚLIWKOWEGO SZLAKU – WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK” 

Dzień 1 (12 lipca 2022 r.) 

− Przyjazd na teren LGD „Na Śliwkowym Szlaku”. 
− Dwór w Korzennej – spotkanie z przedstawicielem C 
− entrum Kultury w Korzennej, przykład inwestycji w ramach środków unijnych (0,5 h). 
− Obiad (1 h), 
− Wizytacja w palarni kawy, spotkanie z właścicielem oraz degustacja lokalnej kawy (1 h), 
− Zwiedzanie Inkubatora Kuchennego w Korzennej (inwestycja PROW 2014-2020) – uruchomienie 

inkubatora, prezentacja, degustacja produktów lokalnych (1 h 15 min); 
− Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Mogilskie Cisy”: prezentacja dotycząca genezy powstania i funkcjonowania 

stowarzyszenia (1 h), warsztaty wypieku korzeńskich pierników (1,5 h), przerwa kawowa,  
− Zakwaterowanie. 
− Kolacja regionalna połączona ze spotkaniem z przedstawicielami Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, 

prezentacja marki własnej Śliwkowy Szlak: certyfikacja, współpraca międzysektorowa z partnerami marki, 
sieciowanie na przykładzie Zagrody na Pacanach (1 h). 

Dzień 2 (13 lipca 2022 r.) 
− Śniadanie. 
− Spotkanie z przedstawicielem  Stowarzyszenia Wczoraj Dziś i Jutro - prezentacja „Inspiracji Śliwkowego 

Szlaku” (infrastruktura wybudowana w ramach PROW 2007-2013 (45 min), 
− Przerwa kawowa,  
− Spotkanie – prelekcja nt. produktów lokalnych i zasad ubiegania się o certyfikację marki Śliwkowy Szlak® 

na przykładzie produktu turystycznego Rejs Gródek – Rożnów (1,5 h) 
− Spotkanie z właścicielem Osady Młyńskiej w Roztoce – Brzezinach: wizyta w osadzie młyńskiej oraz na 

polu z ekologiczną uprawą orkiszu, prezentacja obiektów wyremontowanych w ramach PROW 2007 – 2013 
oraz PROW 2014-2020; pokaz mielenia wraz z degustacją lokalnych potraw wykonanych z ekologicznej 
mąki orkiszowej (1,5 h),  

− Obiad (1 h), 
− Spotkanie z właścicielem przetwórni owoców i warzyw – przykład przedsiębiorczości na wsi bazującej na 

produktach rolnych (1 h),   
− Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Czchowskiej – militarno – historyczny szlak edukacyjny -  prelekcja nt. środków unijnych (1 h), 
− Spotkanie z właścicielami Winnicy Nowizny - przykład przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: winnica, 

hodowla danieli, degustacja (1,5 h),  
− Kolacja. 

Dzień 3 (14 lipca 2022 r.) 

− Śniadanie na bazie produktów lokalnych. 
− Wykwaterowanie. 
− Wizyta w najwyższej w Małopolsce wieży widokowej – przykład projektu inwestycyjnego realizowanego ze 

środków unijnych (1,5 h),  
− Wizytacja gospodarstwa sadowniczego specjalizującego się w produkcji suszonej śliwki (wizyta w 

zabytkowej suszarni, degustacja specjałów ze śliwki, spotkanie z sadownikami i producentami suszonej 
śliwki) (1 h), 



− Wizyta w Zagrodzie na Pacanach: 

1. wizytacja zagrody oraz prezentacja działalności w oparciu o kompleksową markę własną PACANOWE 
POLE®: przetwórstwo (owocowo-warzywne, przyprawy, zioła, herbaty, susz i chipsy owocowe, 
produkty z przemiału zbóż, oleje roślinne, octy owocowe) (1 h), 

2. Warsztaty produktu lokalnego pn.: „Fioletowy zawrót głowy, czyli śliwkowe rękodzieło i nie tylko”  
(samodzielne wykonanie woreczków z lawendą i śliwkami, śliwkowych mydełek i innych „śliwkowych” 
dekoracji) (1,5 h).  

− Obiad, 
− Powrót na teren LGD „Podkowa”.  

 


