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Pan/Pani  
Prezes Lokalnej Grupy Działania 
wg. rozdzielnika 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, serdecznie zapraszam do wzięcia 
udziału w Wizycie Studyjnej „Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich” 
w Irlandii, która odbędzie się w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2009 roku.  

Wizyty studyjne są najlepszą, najbardziej bezpośrednią formą szkolenia. Przekonały 
nas o tym bardzo pozytywne opinie uczestników po wcześniej organizowanych cyklach 
wizyt, które odbywały się m.in. po Opolszczyźnie, Kaszubach i Jurze Krakowsko – 
Częstochowskiej. Licząc, że naoczny, namacalny kontakt ze zrealizowanymi i bardzo dobrze 
funkcjonującymi projektami, będzie skutkował przenoszeniem najlepszych praktyk na 
Mazowiecką ziemię, zainicjowaliśmy w tym roku cykl wizyt zagranicznych, kierowanych do 
najaktywniejszych liderów działających na obszarach wiejskich.  

Wizyta w Irlandii, jest pierwszą z tego cyklu. Kraj ten wybrany został 
nieprzypadkowo. Jest on uznawany za modelowy przykład skutecznej absorpcji środków UE 
kierowanych na obszary wiejskie. Bardzo udanie realizowane są tam zwłaszcza projekty 
w ramach programu LEADER. O wyborze tego kraju na cel wizyty zadecydowało również 
wiele podobieństw pomiędzy Irlandią i Polską, co w znaczny sposób może pomóc w udanej 
adaptacji tamtejszych rozwiązań na nasz grunt. 

W trakcie Wizyty zaplanowane zostały liczne spotkania z przedstawicielami 
lokalnych władz samorządowych i Lokalnych Grup Działania z okolic Cork (drugie co do 
wielkości miasto w Irlandii). 

Wizyta jest współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 
– 2013 w ramach Schematu III KSOW. Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, pokrywa koszty: szkolenia, ubezpieczenia NW oraz pobytu i transportu na 
terenie Irlandii. Uczestnicy, zgodnie z postanowieniami umowy na realizację wizyty, 
zawartej z wykonawcą:  Lokalną Grupą Działania - Związkiem Stowarzyszeń "Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego" z siedzibą w Legionowie pokrywają koszt przelotu do Irlandii 
i z powrotem, który wynosi – 1350 zł/os. 
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W przypadku zainteresowania uczestnictwem w Wizycie, ww. kwotę należy wpłacić 
na podane poniżej konto bankowe wykonawcy: 

Lokalna Grupa Działania, Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" 
Legionowo, ul. Sikorskiego 11, pok. 413 

Konto: Bank Spółdzielczy w Legionowie, 95 8013 0006 2001 0011 1285 0002 
Wizyta przeznaczona jest dla 15 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa 
Mazowieckiego (do udziału w wizycie zgłosić można 1 osobę z LGD). Podstawą do 
zakwalifikowania się do udziału w niej jest kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są na 
załączonym formularzu do dnia 10 lipca 2009 r. 

Szczegółowych informacji na temat wizyty udzielają pracownicy Sekretariatu 
Regionalnego KSOW w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich: Pan 
Paweł Pacek: tel. (22) 59 79 364, e – mail: p.pacek@mazovia.pl oraz Pani Justyna Krzemińska: 
tel: (22) 59 79 388, e – mail: j.krzeminska@mazovia.pl.  

Szczegóły organizacyjne, trasa i program wizyty wizyt są załączone do niniejszego 
zaproszenia. 

 

 
 

Z poważaniem 
 

Piotr Szprendałowicz 
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 


