
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

REGULAMIN 

naboru uczestników operacji 

„Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji ziół w ramach krótkich łańcuchów 

dostaw”  

 

Postanowienia ogólne  

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

uczestników operacji pn. „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji ziół         

w ramach krótkich łańcuchów dostaw” – warsztaty. 

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

3. Celem operacji  jest zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie uprawy ziół jako 

alternatywnego źródła dochodu w gospodarstwie rolnym oraz wykorzystania ziół w żywieniu 

człowieka i hodowli zwierząt. Działanie przyczyni się do zapoznania uczestników z tematem 

upraw ziół oraz ich wykorzystania. Ponadto zaprezentowane będą dobre praktyki z zakresu 

wprowadzania na rynek produktów oferowanych przez rolników ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości sprzedaży oraz wzrostu znaczenia i upowszechnienie 

współpracy między rolnikami jako narzędzie poprawy konkurencyjności na obszarach 

wiejskich.  

4. Program warsztatów obejmuje wizytę w gospodarstwie agroturystycznym na terenie 

województwa podlaskiego  specjalizującym się w uprawie i przetwarzaniu ziół już od wielu 

lat, udział w warsztatach zielarskich. Właściciel oraz pracownicy gospodarstwa posiadają 

rozległą wiedzę i doświadczenie w tematyce zielarskiej.  

Warunki udziału  

1. Warunkiem ubiegania się o udział w przedsięwzięciu jest doręczenie własnoręcznie 

podpisanej i dokładnie wypełnionej karty uczestnictwa  na adres: PODR  Szepietowo, 

Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo, lub poprzez wysłanie na e-mail: 

bpulawska@odr-szepietowo.pl wypełnionej i zeskanowanej karty, której oryginał należy 

dostarczyć w późniejszym terminie.    

mailto:bpulawska@odr-szepietowo.pl


 

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

internetowej organizatora.  

3.  Termin składania kart uczestnictwa upływa 29 czerwca 2022 roku o godz. 12.00  

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

5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału zostaną poinformowani telefonicznie lub               

e-mailowo.  

 

Warunki wyboru uczestników  

1. Do udziału w operacji zostanie zakwalifikowanych 20 uczestników z województwa 

podlaskiego. 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich województwa 

podlaskiego, prowadzący przetwórstwo roślin zielarskich, produkcję w ramach rolniczego 

handlu detalicznego oraz osoby planujące rozpocząć produkcję w ramach rhd. 

3. O zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.  

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

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

z listy rezerwowej.  

6. Decyzje Komisji są ostateczne.  

Postanowienia końcowe   

1. Uczestnicy ponoszą pełną 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.  

 

 


