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Навчальна поїздка 

Демонстраційний проект Ініціативи ЄС M4EG  «Молодіжний органічний бізнес-кластер у 

Баранівській ОТГ», Баранівка (ОТГ), Житомирська область, Україна   

Основна мета демонстраційного проекту –  об’єднання місцевого бізнесу, неурядових 

організацій та громад Баранівської ОТГ у кластер задля сприяння сталому економічному. Детальніше 

про проект: https://www.m4eg.eu/media/3703/1-m4eg-brief-baranivka-ukraine_ukr.pdf 

Мета та завдання навчальної поїздки: ознайомлення з кращими практиками у сфері місцевого 

економічного розвитку на успішному прикладі демонстраційного проекту Ініціативи ЄС «Мери за 

економічне зростання» 

Базова програма навчальної поїздки:  

 Кількість учасників: 10 осіб (більше/менше за узгодженням) 

 Початок:  з травня 2020 р. 

 Тривалість: 2 дні (можливо на один день) 

 Собівартість на одного учасника: від 3 610 UAH (2 дні без транспортних витрат до/від 

Новограда);  

 Контактна особа: Оксана Загорська, +380674108258; zahorskaoksana@gmail.com  

1-й день 
До 8:00 Прибуття учасників у Новоград-Волинський або ж ввечері напередодні 

8:00-9:00 Сніданок Новоград-Волинський 

9:00 – 10:00 Трансфер Новоград-Волинський - Баранівка  

10:00 -11:30 Презентація досвіду громади з провадження 
демонстраційного проекту Ініціативи ЄС M4EG 

 Анатолій Душко - Мер м. Баранівка 

 Оксана Загорська - керівник проекту  

Баранівка 

11:30 - 13:00 Агенція місцевого органічного розвитку (АМОР)  

 Презентація тренінгів на теми сприяння 
місцевому економічного розвитку 

 Питання та відповіді 

 

13.00-14.00 Обід  

Відвідини об’єктів створених за сприяння Інінціативи ЄС M4EG 

14:00 - 15:30 Міжшкільний ресурсний центр 

 Презентація 

 Питання та відповіді 

 Майстер-клас по виготовленню сувенірної 
продукції  

 

15:30 - 16:30 Теплиця (с. Полянка) 

 Презентація 

 Питання - відповіді 

 

16:30 -17:00 Трансфер Полянка - Іванівка  

17:00 - 18:30 СОК «Смолка»  

 Презентація 

 Питання - відповіді 

 Майстер-класи зі спортивної рибалки 

 

18:30 -20:00 Туристична вечеря в альтанках   

20:00 Ночівля в готелі Органічний (кемпінг)  

ІІ-й день 

 08:00- 9:00 «Органічний сніданок» в альтанках СОК «Смолка»   

9:00 - 9:30 Трансфер до с. Рогачів Брендованою бричкою 

9:30 – 10:00 Молокоприймальний пункт кооперативу «Мілка» 

 Презентація кооперативу 

 Питання- відповіді 

 

10:00 - 11:00 Трансфер Organic-Taxi до Сироварні  

https://www.m4eg.eu/media/3703/1-m4eg-brief-baranivka-ukraine_ukr.pdf
mailto:zahorskaoksana@gmail.com
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11:00 - 12:00 Сироварня: 

 Презентація 

 Питання та відповіді 

 Дегустація молочної продукції  

 

12:00 - 12:30 Молочна ферма ПП «Галекс-Агро» 

 Презентація 

 Питання відповіді 

 

12:30 -13:10 Трансфер до «Хати лісника»  «Organic-Taxi» 

13:10-14:10 Обід «Хата лісника» 

14:10-16:10 Трансфер до Новограда-Волинського  

 


