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Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: 

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  
Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

PROGRAM SZKOLENIA:  
„Rozwój przetwórstwa i rękodzielnictwa lokalnego w praktyce” 

 
 
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:  
- 18 września 2019 r., Hotel/restauracja „Grota Bochotnicka”, Bochotnica, ul. Puławska 6, 24-120 Kazimierz Dolny; 
 
 
ADRESACI SZKOLENIA: przedsiębiorcy oraz mieszkańcy z obszarów wiejskich (z obszaru działania LGD „Zielony Pierścień”, 
tj. gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina  wiejska/, 
Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), którzy prowadzą lub planują uruchomić działalność gospodarczą, sprzedaż bezpośrednią 
lub rolniczy handel związane z produktami lokalnymi/tradycyjnymi 
 
 
09.00 – 9.15 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy 

09.15 – 10.00 – Animacja mieszkańców w kierunku podejmowania inicjatyw gospodarczych na bazie produktów lokalnych 
oraz budowanie potencjału rynku produktów lokalnych poprzez sieciowanie i współpracę producentów na przykładzie 
działań podejmowanych przez LGD „Zielony Pierścień”;  

10.00 – 10.45 - Aktualne uregulowania prawne (sanitarne) dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu 
detalicznego (przedstawiciel inspekcji sanitarnej); 

10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa; 

11.00 – 12.30 – Aktualne uregulowania prawne (sanitarne i weterynaryjne) dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego 
handlu detalicznego (przedstawiciele inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej) – ciąg dalszy; 
 
12.30 – 12.40 – Przerwa kawowa; 

12.40 – 13.40 - Aktualne uregulowania prawne (weterynaryjne i podatkowe) dotyczące sprzedaży bezpośredniej i rolniczego 
handlu detalicznego (przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) – ciąg dalszy; 
 
13.40 – 14.30 – Obiad; 
 
14.30 – 15.30 - Czy sprzedaż produktów lokalnych to opłacalny biznes czy tylko pasja? – panel dyskusyjny z udziałem 
przedsiębiorców - przetwórców wytwarzających produkty lokalne i tradycyjne (przetwórnie: „Manufaktura Różana”, 
„Siedlisko Małgorzaty” i „Skarby Natury”), którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w prowadzonej działalności; 
 
15.30 – 17.30 - Mój patent na sukces na rynku – wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie prowadzenia 
działalności związanej z produktami lokalnymi: warsztaty world cafe z udziałem twórców i producentów produktów 
lokalnych ze wszystkich LGD uczestniczących w projekcie współpracy. 
 

 


