
 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

  

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

 
„Ekologia przyszłością naszego regionu” 

 

 

 

REALIZATOR:  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Szepietowie. 

BENEFICJENT OSTATECZNY: rolnik (lub) domownik, z powiatów: hajnowskiego i 

bielskiego. 

  

 

 

Regulamin zawiera: 

§ 1. Informacje ogólne. 

§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 

§ 3. Procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Ekologia przyszłością naszego 

regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne 

na obszarach wiejskich”. 

 

2. W ramach projektu przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie z podstaw prowadzenia 

gospodarstwa ekologicznego, na które składać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne 

przeprowadzone w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hajnówce. Wyjazd 

studyjny do przykładowych gospodarstw ekologicznych, oraz na Międzynarodowe Targi 

Ekologiczne „Eko-Gala” w Rzeszowie. 

 

3. Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w równym 

stopniu kobiet i mężczyzn w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych, oraz 

podnoszenia jakości wytwarzanych produktów. 
 

 

4. Realizacja projektu przypada na okres od 1 marca 2010 roku do 1 lipca 2010 roku. 

 

5. Projekt zakłada uczestnictwo 20 Beneficjentów Ostatecznych (10 kobiet, 10 mężczyzn) 
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6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie. 

 

 

§ 2 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 
 

 

Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gmin wiejskich, miejsko – wiejskich 

oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatów: hajnowskiego i bielskiego, a ponadto 

będący: 

 rolnikiem – (pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w 

pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy 

producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez 

siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia); 

 domownikiem – (osoba bliska rolnikowi, która:  

- ukończyła 16 lat, 

- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

- stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy); 

Osoby te muszą być zameldowane na terenie wyżej wymienionych powiatów na pobyt stały, bądź 

tymczasowy, ale w przypadku pobytu tymczasowego meldunek wygasa nie wcześniej niż 31 

grudnia 2010 r. 

 

 

§ 3 

Procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 

 

 

1. Rekrutację prowadzić będzie Zespół Realizujący Projekt. 

 

2. Rekrutacja rozpocznie się 15 marzec 2010 roku i będzie trwała do 15 kwietnia 2010 

roku, ale do czasu naboru zakładanej w projekcie liczby Beneficjentów Ostatecznych, tj. 

20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

3. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 

4. Regulamin i karty zgłoszeniowe zostaną umieszczone w: 

 siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego ( Hajnówka, Bielsk 

Podlaski) 

 na stronach internetowych www.odr.pl 

 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

 wypełnienie przez Beneficjenta Karty Zgłoszeniowej – załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu (Karty Zgłoszeniowe przesłane w formie elektronicznej nie będą 

rozpatrywane) 

 

 

 

http://www.odr.pl/
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Datą rozpoczęcia udziału w projekcie będzie data wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie Kartę Zgłoszeniową przesyłają listownie bądź 

dostarczają osobiście do biura projektu. Adres biura:  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Hajnówce 

ul. 11 Listopada 22/1, 17-200 Hajnówka, pok. 5 (z dopiskiem „Ekologia”). 

 

6. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie 

rozpoczęcia szkolenia i będą musiały przedłożyć aktualny nakaz płatniczy podatku 

rolnego. 

 Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się w 

Biurze Projektu: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22/1,  

17-200 Hajnówka, pok.5 (nr telefonu: 85/682-20-10). 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie (www.odr.pl), w biurze projektu oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego 

w Bielsku Podlaskim. 

http://www.odr.pl/

