Projekt współpracy „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz wymiana doświadczeń i podniesienie
kompetencji na obszarach zależnych od rybactwa poprzez udział w wizytach studyjnych i konferencji”
jest realizowany w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Program wizyty studyjnej w Słowenii w dniach 13 – 19 maja 2019r.

Dzień I – 13 maja 2019r.:







wyjazd autokarem z Parzęczewa (godz. 2.00),
obiad na trasie,
przyjazd do Budapesztu,
zakwaterowanie w hotelu,
wieczorny rejs statkiem połączony z kolacją
nocleg.

Dzień II – 14 maja 2019r.:









śniadanie,
wykwaterowanie z hotelu, przejazd w okolice Krška,
obiad,
spotkanie z przedstawicielami LAS Posavje,
zajęcia merytoryczne, przedstawienie dotychczasowej działalności polskich lokalnych grup
rybackich,
przejazd do Kranj/Lubljany
zakwaterowanie w hotelu,
nocleg.

Dzień III – 15 maja 2019r.:








śniadanie,
spotkanie z przedstawicielami LAS Gorenjska košarica
zajęcia merytoryczne,
obiad,
przejazd do Radovicy – przedstawienie dobrych praktyk,
powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.

Dzień IV – 16 maja 2019r.:









śniadanie,
zwiedzanie gospodarstwa rybackiego
przejazd do Lubljany,
obiad,
zwiedzanie Ljubljany z przewodnikiem
powrót do hotelu,
kolacja w formie bufetu,
nocleg.
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Dzień V – 17 maja 2019r.:










śniadanie
przejazd do Koper
spotkanie z przedstawicielami LAS Istre,
zajęcia merytoryczne,
zwiedzanie Koper
obiad,
zwiedzanie gospodarstwa rybackiego
powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.

Dzień VI – 18 maja 2019r.:










śniadanie,
wykwaterowanie z hotelu,
przejazd do Krška
wizyta studyjna na obszarze LAS Posavje,
w trakcie wizyty obiad,
zwiedzanie gospodarstwa rybackiego
przedstawienie dobrych praktyk na obszarze LAS Posavje
kolacja z przedstawicielami LAS Posavje,
wyjazd w kierunku Polski w godzinach nocnych, w trakcie postoje zgodne z czasem pracy
kierowców.

Dzień VII – 19 maja 2019r. :



przyjazd do Polski,
zakończenie wyjazdu (ok. godz. 16.00).

