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REGULAMIN 

naboru uczestników na warsztaty z przetwórstwa surowców rolnych operacji 

pn. „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”. 

Postanowienia ogólne  

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

uczestników warsztatów z przetwórstwa surowców rolnych, operacji pn. „Przetwórstwo 

na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”. 

2. Operacja organizowana jest w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych 

działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz w 

kuchni pokazowej w  Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 

Mazowieckiem, Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

3. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na 

lata 2020–2021. 

4. Celem operacji jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

województwa podlaskiego, wiedzy na temat przetwórstwa surowców rolnych z własnych 

gospodarstw, na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw. Ponadto 

zaprezentowane będą dobre praktyki z zakresu wprowadzania na rynek żywności 

produkowanej przez rolników i małe przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy w tym zakresie. 

5. Program warsztatów obejmuje zagadnienia, takie jak: przetwórstwo surowców rolnych na 

przykładzie przetwórstwa mięsa, owoców i warzyw oraz surowców takich jak jaja, mąka. 

Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO. 

Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego w ramach RHD. Krótkie łańcuchy 

dostaw.  

Warunki udziału  

1. Warunkiem ubiegania się o  udział w przedsięwzięciu jest wypełnienie oraz własnoręczne 

podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do Sekcji Podlaskiego Centrum Technologii 

Rolno-Spożywczych w PODR Szepietowo (pokój nr 28), bądź przesłanie (skanu) 

zgłoszenia na pocztę e-mail na adres dpoltorak@odr-szepietowo.pl. Osoba do kontaktu 

Dorota Półtorak 504 666 744 

2. Karta uczestnictwa dostępna jest w siedzibie PODR Szepietowo oraz na stronie 

internetowej organizatora. 
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3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 31 maja 2021 r. o godz. 12.00 (decyduje data 

wpływu).  

4. Karty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie.  

Warunki wyboru uczestników  

1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 80 uczestników z województwa 

podlaskiego.(8 zajęć z udziałem 10-ciu osób na każdych zajęciach). 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

podlaskiego, będący rolnikami, domownikami gospodarstw rolnych, wytwórcami produktu 

regionalnego, przedstawicielami podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby 

zainteresowane tematyką 

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium 

zdecyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W przypadku wpływu większej ilości zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

5. W przypadku rezygnacji z warsztatów osób zakwalifikowanych, udział wezmą kolejne 

osoby z listy rezerwowej.  

Postanowienia końcowe   

1. Z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i stosując 

się do obostrzeń związanych z korona wirusem, podczas warsztatów przestrzegane będą, 

zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, kryteria higieniczno-sanitarne oraz 

powierzchniowo-metrażowe w odniesieniu do uczestników, zapewniające bezpieczne 

przeprowadzenie warsztatów. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez 

siebie w trakcie uczestnictwa w przedsięwzięciu straty oraz szkody wyrządzone osobom 

trzecim.  

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

niniejszego Regulaminu  

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

co do rozstrzygnięć podejmują Organizatorzy przedsięwzięcia.  

  

 


