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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

„AGROTURYSTYCZNA PODRÓŻ W CZASIE” 

REALIZOWANY PRZEZ  PÓLNOCNO-WSCHODNIĄ LGD „SZELMENT”  

w partnerstwie z 

Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Stowarzyszeniem 

„MACIERZANKA” 

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na obszarach wiejskich. 

 

I. Zasady  Ogólne 

 

1. Projekt realizowany będzie w okresie  od  15.02.2010r do 15.07.2010r. 

 

2.  W projekcie będą prowadzone następującego rodzaju szkolenia i warsztaty: 

    a) szkolenie z zakresu agroturystyki- 8 godzin; 

    b) warsztaty tkackie- 8 godzin; 

    c) warsztaty pamiątkarskie- 8 godzin; 

    d) warsztaty wyrobu ozdób z siana- 8 godzin; 

    e) warsztaty kulinarne- 8 godzin; 

    f) wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych w BPN- jednodniowy.  

 

3. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu będzie brał udział we wszystkich proponowanych 

zajęciach. 

 

4. Uczestnicy/uczestniczki projektu będą mieli nieodpłatnie zapewnione 

    a) materiały szkoleniowe; 

    b) przerwy kawowe; 

    c) obiady; 

    d) uczestnictwo w wyjeździe studyjnym (dojazd i posiłek). 

 

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

 

 

II.  Kryteria wyboru uczestników/uczestniczki projektu oraz warunki ich 

uczestnictwa  w projekcie 

 

1.  Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego. 

 

2.  Zgłoszenie chęci udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie formularza   

      zgłoszenia (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)  i złożenie w   

      Biurze Projektu  z  siedzibą w 16- 400 Szypliszki, ul.Suwalska 21 do 05.03. 2010r. 

3.  Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej załącznik nr 2 do    

     niniejszego regulaminu) i złożenie razem z formularzem zgłoszenia. 
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4. O udziale w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób 

   W przypadku większej ilości osób zakwalifikowanych zostanie utworzona lista rezerwowa 

 

4.  Lista imienna zakwalifikowanych osób  zostanie  umieszczona na tablicy informacyjnej 

w Biurze Projektu , Szypliszki, ul. Suwalska 21 

 

6.  Przyjęcie odo udziału w projekcie z listy rezerwowej następuje w kolejności umieszczenia 

 na liście. 

 

7.  Druki:    Formularz zgłoszenia udziału w projekcie,  Deklaracja uczestnictwa 

w projekcie, można pobrać w Biurze Projektu , Szypliszki, ul. Suwalska 21.lub ze strony 

internetowej www.odr.pl  ,   www.serywizajny.org.pl  , www.lgdszelment.pl 

 

   III.      Obowiązki uczestników 

 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnicy/uczestniczki projektu  mają 

obowiązek: 

1. Podpisać oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych 

osobowych. 

2. Wypełnić formularz danych osobowych (Formularz PEFS) do Podsystemu            

Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego   Kapitał 

Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych. 

 3.   Systematycznie uczestniczyć na zajęcia. 

 4.   Wypełniać ankiety monitorujące rezultaty projektu, 

 5.   Wypełniać inne dokumenty związane z realizacją projektu, 

 6.   Przestrzegać regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, 

 7.   Przestrzegać punktualności, 

 9.   Zgłaszać: 

        a) nieobecność na zajęciach szkoleniowych i warsztatach, 

        b) rezygnację z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie - w formie  

            pisemnej. 

11.   Udzielać wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom      

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12.   Zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień, w wymienionych 

punktach tegoż regulaminu.   

 

        Spełnienie w/w obowiązków warunkuje  uczestnictwo w projekcie. 

 

    

     IV.      Informacje dodatkowe 

 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu zostanie skreślone z listy uczestników projektu gdy nie 

będzie uczestniczył w ponad 20% zajęć. 

http://www.odr.pl/
http://www.serywizajny.org.pl/
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2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i 

deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 


