REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW OPERACJI
PT. „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU
TRADYCYJNEGO”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
uczestników operacji „Partnerstwo szansą na rozwój lokalnego produktu tradycyjnego”.
2. Operacja organizowana jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
3. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
4. Celem operacji jest stworzenie sieci współpracy partnerskiej przez lokalnych producentów
tradycyjnych wyrobów spożywczych, podmioty prowadzące małą gastronomię w oparciu o lokalne,
tradycyjne produkty, właścicieli gospodarstw agroturystycznych żywiących gości, doradców
rolniczych i organizacje wspierające rozwój produktów lokalnych. Partnerstwo będzie mogło być
potencjalnym beneficjentem działania „Współpraca”.
5. Operacja składa się z 2 form:
- 2 dniowym wyjeździe studyjnym nt. „Dobre praktyki sieciowania na przykładzie funkcjonujących
Szlaków Kulinarnych”,
- 2 dniowym szkoleniu z elementami warsztatów nt. „Promujemy się razem”.
Osoby zakwalifikowane do udziału w operacji zobowiązane są do udziału w dwóch ww. formach.
Warunki udziału
1. Warunkiem ubiegania się o udział w operacji jest przesłanie lub doręczenie kompletnie
wypełnionej oraz własnoręcznie podpisanej Karty zgłoszenia uczestnictwa.
2. Karta zgłoszenia uczestnictwa dostępna będzie w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie (pok. 27) i na stronie internetowej www.odr.pl.
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3. Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie do dnia 17.08.2017 osobiście, listownie lub skanem na adres
jrzaca@odr-szepietowo.pl do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
4. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Karty niekompletne zostaną odrzucone.
6. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w operacji będą poinformowani
telefonicznie przez Organizatorów.
Warunki wyboru uczestników
1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 20 osób.
2. Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby zamieszkujące na terenie województwa
podlaskiego:
a/ prowadzące działalność przetwórczą (wędliny, nabiał, soki, zioła, itp.), gastronomiczną w
oparciu o lokalne produkty lub agroturystyczną z żywieniem gości opartym na kuchni
regionalnej i produkcie lokalnym.
b/ doradcy rolniczy,
c/ przedstawiciele organizacji wspierających rozwój produktów lokalnych.
3. Preferowani będą producenci prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą.
4. Wyboru uczestników operacji dokona Komisja rekrutacyjna, na podstawie przedstawionych
Kart zgłoszenia uczestnictwa.
5. Osoby ocenione przez Komisję pozytywnie zostaną umieszczone na liście potencjalnych
uczestników.
6. Faktycznymi uczestnikami będzie pierwszych 20 osób z listy sporządzonej przez Komisję
Rekrutacyjną.
7. Pozostałe osoby pozytywnie ocenione zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
8. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.
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Zasady uczestnictwa w operacji
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach działań
promocyjnych i informacyjnych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz
instytucje pośredniczącej i zarządzającej.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w ramach prowadzonych
działań o charakterze promocyjnym i informacyjnym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie oraz instytucje pośredniczące i zarządzające.
3. Organizator pokrywa koszty związane z wyjazdem studyjnym (wyżywienie, nocleg,
ubezpieczenie, transport) oraz uczestnictwem w szkoleniu (wyżywienie, nocleg, materiały
szkoleniowe).
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez siebie
w trakcie wyjazdu oraz szkolenia straty oraz szkody wyrządzone osobom trzecim
Postanowienia końcowe
1. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w wyjeździe akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do
rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy projektu.
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