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I dzień 

 godz. 13.00  

Przyjazd uczestników, powitanie przez kierownictwo LGD Dunajec-Biała oraz CPL Rzuchowa 

 

  

13.15 – 14.00 

 Obiad 

 14.00 – 15.30  

2 godz. Historia powstania i działalność Centrum Produktu Lokalnego  

w Rzuchowej (Celem powołania i budowy Centrum Produktu Lokalnego jest ochrona środowiska, 

promocja zdrowia i zdrowego odżywiania jak również promocja produktów lokalnych a przez to 

zachowanie starych ras zwierząt, odmian roślin i w wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Centrum Produktu 

Lokalnego stało się prawdziwym ośrodkiem edukacyjnym w zakresie rolnictwa ekologicznego i 

tradycyjnego, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego. CPL pozwala na rozwój 

tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich 

oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.  

Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego we wsi 

Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów - Nowy Sącz w 

południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem. 

-Prezentacja Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (obszar, zrealizowane projekty, uzyskiwane 

rezultaty).  

 

 15.30 – 16.00 Serwis kawowy 

 16.00 – 18.30 

2,5 godz. Rola lokalnych liderów w budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń  organizacji 

działających na obszarach wiejskich  

- Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. 

 

 18.30 – 19.15 Kolacja 

 19.15 – 19.30 Przejazd do hotelu, zakwaterowanie 

1930 -  Czas wolny - Zwiedzanie Tarnowa  

 

II dzień 

 8.00–   8.30 Śniadanie w hotelu  

 9.00 – 10.30 

2 godz. Sieciowanie: sieciowy produkt turystyki wiejskiej a sieciowanie produktów – prezentacja, dyskusja 

kierowana. 

 10.30 – 11.00 Serwis kawowy 

 11.00 – 13.30 Sieciowanie produktów na przykładzie tarnowskiego regionu winiarskiego ENO -

Tarnowskie wizyta studyjna w winnicy (Małopolskie Centrum Winiarstwa wspiera promocję i reklamę 

winnic w tym oferty enoturystycznej Małopolski. Pokazuje, że nie tylko mają świetny mikroklimat, ale i 
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kilkusetletnią tradycje w uprawie winorośli. Połączenie wina i żywności wysokiej jakości produkowanej w 

Małopolsce jest doskonałym fundamentem dla rozwoju w województwie turystyki kulinarnej, w tym 

Enoturystyki przy oddolnym zaangażowaniu samych producentów.  

Enoturystyka, to w skrócie turystyka winiarska, która zazwyczaj wiąże się ze zwiedzaniem winnicy 

połączonym z degustacją, warsztatami, udziałem winobraniu, poznaniem metod winifikacji czy 

noclegiem, koncertami bądź spotkaniami z literaturą. Wachlarz możliwości jest szeroki. Dzięki temu 

uczestnicy enoturystyki nie tylko delektują się winami i lokalnymi przysmakami, ale i zdobywają wiedzę z 

dziedziny kultury winiarskiej.) 

 13.30 – 14.15 Obiad 

 14.15 – 18.00 - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. 

Lokalne organizacje i ich rola w kreowaniu rozwoju postaw przedsiębiorczych oraz rozwoju działalności 

gospodarczych na wsi – wykorzystanie aktywności społeczności lokalnej w celu osiągnięcia zysków.  

 18.15 – 19.00 Kolacja 

III dzień 

 8.00 –   9.00 Śniadanie 

 9.30 – 11.30 

 KGW, lokalne organizacje i stowarzyszenia – jak mogą realnie wpływać na rozwój obszarów na 

których działają. 

-Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 

w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

 

 11.30 – 13.00 „Paczka dla rolnika” – od pomysłu do realizacji – spotkanie podsumowujące z 

lokalnymi przedsiębiorcami  

To projekt realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy realizują sprzedaż swoich własnych produktów 

pod marką „Odrolnika” i w formie tzw. „Paczki od rolnika”, 

 13.00 – 14.00 Obiad  

 14.00 wyjazd uczestników 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć 

informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się 

jako Partner KSOW. 
 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

