
 

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

„Podobieństwa i różnice łączą LEADERÓW” 

Realizując projekt, który uzyskał wsparcie 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
Inwestująca w Obszary Wiejskie realizowanego w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim i 
Gminą Pilicą 

zorganizowała wyjazd studyjnym na Litwę w celu nawiązania kontaktów partnerskich przez 
„Perłę Jury” z lokalnymi grupami działania na Litwie i na Mazurach. 

W dniach 16 do 19 maja 2016r. pięćdziesięciu mieszkańców powiatu zawierciańskiego 
wzięło udział w wyjeździe w trakcie, którego zapoznali się z dobrymi praktykami 
realizowanymi przez odwiedzane lokalne grupy działania. Przedstawiciele zarządu „Perły 
Jury” podpisali listy intencyjne o chęci nawiązania współpracy z zarządami: LGD w Wilnie, 
w Trokach, w Kownie oraz z LGD „Mazurskie Morze” w Orzyszu. 

1. Litewskie grupy na konferencji zorganizowanej w Hotelu Panorama w Wilnie zaprezentowały swoją 
działalność oraz pochwaliły się projektami, które zrealizowały ze środków UE. 
2. Odnowiony i przystosowany do pełnionej roli Dom Rzemiosł w Trokach połączony z punktem 
Informacji Turystycznej, gdzie lokalni twórcy oddają do sprzedaży swoje wyroby. 
3. Wzgórze Aniołów – projekt zrealizowany przez LGD w Trokach, gdzie lokalni twórcy na ogromnym 
wzgórzu zainstalowali rzeźby aniołów. Anioły cieszą się wielką estymą wśród mieszkańców tych 
terenów, można je spotkać w wielu miejscach, Troki mają całe wzgórze, na które przybywają kolejne 
rzeźby. Powstaje magiczne miejsce, które staje się atrakcją, którą odwiedzają kolejne wycieczki. 
4. Podczas wizyty uczestnicy mieli okazję skosztować lokalnych specjałów m.in. pierogów karaimskich 
i zeppelinów, 
5. Wspaniałą atrakcją wyjazdu były zabytki Wilna, Trok i Kowna. 
6. 18 maja w rocznicę pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy wyjazdu odwiedzili cmentarz 
na Rossie i złożyli kwiaty na Grobie, w którym spoczywa Matka wraz z sercem Józefa Piłsudskiego. 
7. Uczestnicy odwiedzili siedzibę LGD „Mazurskie Morze” wybudowaną ze środków UE. Tam wszyscy 
zostali zaopatrzeni w materiały promujące region. Odwiedzili także lokalne gospodarstwa rybackie, 
które na swoją działalność pozyskały środki z UE. 

Wiele wskazuje na to, że wspólny wyjazd zaowocuje współpracą, która będzie się rozwijać. 


