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REGULAMIN 

naboru uczestników operacji  

„Jakość i bezpieczeństwo żywności  w małym przetwórstwie rolno-spożywczym”. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

uczestników operacji „Jakość i bezpieczeństwo żywności  w małym przetwórstwie rolno-

spożywczym”. 

2. Operacja organizowana jest przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

wraz z partnerami: Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 

Warmińsko - Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Lubelskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

3. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane są ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan 

operacyjny na lata 2018 – 2019 

4. Celem operacji jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników w zakresie 

zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków 

podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym.  

5. Operacja składa się z konferencji i 3 wizyt studyjnych w zakładach małego przetwórstwa 

rolnego na terenie województwa podlaskiego. 

Warunki udziału 

1. Warunkiem ubiegania się o  udział w przedsięwzięciu jest przesłanie  lub doręczenie 

własnoręcznie podpisanej karty uczestnictwa ( może być skan). 

2. Karta uczestnictwa dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych 

organizatora i partnerów. 

3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 29 sierpnia 2018 roku godz. 15.00. Decyduje 

termin wpływu. Miejsce składania kart określone zostanie przez organizatora i partnerów  

w ogłoszeniu o organizacji przedsięwzięcia. 

4. Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane 

5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie przez 

prowadzących rekrutację. 

Warunki wyboru uczestników 

1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 70 uczestników ( z województw 

mazowieckiego, warmińsko mazurskiego i lubelskiego po 15 osób w tym do 5 doradców 

rolniczych z każdego województwa i z województwa podlaskiego 25 osób w tym do 10 

doradców rolniczych). 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich ww. 

województw. Preferowani są zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa  rolnego, już 

prowadzący przetwórstwo, pracownicy WODR zajmujący się doradztwem w zakresie 

małego przetwórstwa. 

http://www.ksow.pl/
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3. Wyboru uczestników operacji na podstawie kart zgłoszenia dokona Komisja powołana 

przez dyrektora właściwego terytorialnie WODR 

4. Osoby ocenione przez Komisję pozytywnie zostaną zamieszczone na liście potencjalnych 

uczestników. 

5. Faktycznymi uczestnikami będzie pierwszych 15 osób (w przypadku województwa 

podlaskiego 25). Pozostałe osoby pozytywnie ocenione umieszczone zostaną na liście 

rezerwowej. 

6. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 

     Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność (finansową i prawną za spowodowane przez 

siebie w trakcie uczestnictwa w przedsięwzięciu straty oraz szkody wyrządzone osobom 

trzecim. 

2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w przedsięwzięciu  w pełni akceptują postanowienia 

niniejszego Regulaminu 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, decyzje 

co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy przedsięwzięcia. 

 

…………………………… tel.  ……… 
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