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Z wizytą na Łotwie, w Estonii i na Mazurach

Grupa 50 osób, przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa 
śląskiego, samorządów gminnych, powiatowych i Województwa Śląskiego oraz liderzy z 
terenów wiejskich gmin powiatu zawierciańskiego brali udział w Wyjeździe Studyjnym Na 
Łotwę i Estonię, organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury” w Łazach.

Wyjazd finansowany był ze środków Unii Europejskiej -  „Europejskiego Funduszu Rolnego 
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 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. 

Celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz projektami realizowanymi 
przy wsparciu środków unijnych w innych krajach przez tamtejsze grupy działania. 
Organizatorzy założyli także nawiązanie współpracy partnerskiej i podpisanie listów 
intencyjnych z lokalnymi grupami, które wyrażą taką chęć. 

Uczestnicy podpatrywali inwestycje zrealizowane ze środków unijnych przez LGD-y okolic 
Tallinna w Estonii, okolic Rygi na Łotwie i Augustowa na Mazurach. W Estonii 
zaprezentowanych zostało 10 projektów, związanych z inwestycjami zapewniającymi 
spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców okolicznych wiosek: zagospodarowany teren z 
domkami turystycznymi – Karavanipark, scenę plenerową, place zabaw, miejsca grillowe, 
zadaszone miejsce do organizowania imprez plenerowych w przypadku niesprzyjającej aury 
itp.

W okolicach Rygi na Łotwie uczestnikom zostały zaprezentowane kolejne projekty: młodego 
przedsiębiorcy, który stworzył niesamowitą atrakcję na jeziorze – wakeboarding (sport 
wodny polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny ciągnionej 
przez łódź lub za pomocą wyciągu), w pobliżu są place zabaw i atrakcje dla całych rodzin. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też rodzinną wędzarnię wraz ze sklepem, w którym właściciele 
sprzedają swojskie wyroby – piec w wędzarni zakupiony został ze środków unijnych.  
Również hotel, w którym przebywali uczestnicy wyjazdu studyjnego powstał przy wsparciu 
UE. Zarówno na Łotwie, jak i w Estonii zwraca uwagę kompleksowość projektów. Zwykle 
obok jednego projektu, powstają kolejne, które uzupełniają pierwszy projekt, tworząc 
atrakcyjną całość. 

Na Mazurach uczestnicy wyjazdu poznali działalność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”. Zapoznali się również z problemami mazurskiego 
LGD-u, który w obecnym okresie programowania nie uzyskał dofinansowania z PROW.

Swoje prezentacje na temat działalności przygotowali również przedstawiciele LGD „Perła 
Jury” w Łazach oraz LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”.
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W ramach projektów współfinansowanych przez UE przedstawiciele LGD „Kanał Augustowski 
i Rospuda” zaprezentowali odremontowany dom kultury, który stał się centrum życia wsi, 
place zabaw, altanę itp. W przygotowanych prezentacjach uczestnicy dokładnie zapoznali się 
z poszczególnymi etapami inwestycji oraz tym, jak nowy ośrodek kultury wpłynął na życie 
mieszkańców.

Wizyta studyjna zaowocowała podpisaniem przez LGD „Perła Jury” w Łazach trzech listów 
intencyjnych o współpracy – po jednym z LGD z Łotwy, Estonii i Polski (Mazury).

Wszyscy zadeklarowali chęć dalszej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Poznane praktyki stosowane przez LGD na Łotwie, w Estonii i na Mazurach stanowiły ciekawe
doświadczenie dla uczestników wyjazdu, wśród których byli przedstawiciele organizacji z 
całego województwa. Można być przekonanym, że zdobyta wiedza przyczyni się do 
powstania nowych pomysłów na rozwój np. przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i 
przyczynią się do lepszego wykorzystania środków z UE na gruncie lokalnym.

LGD Perła Jury w Łazach oraz partnerzy, we wszystkich miejscach w których gościli – 
rozpowszechniali materiały promocyjne swojego obszaru.

Wyjazd studyjny przyczynił się do rozszerzenia możliwość działania Lokalnej Grupy Działania 
„Perła Jury w Łazach – dzięki niemu nawiązana w ubiegłym roku z litewskimi LGD-ami 
współpraca międzynarodowa rozszerzyła się o kolejne dwa kraje: Łotwę i Estonię.
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