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REGULAMIN   

naboru uczestników w ramach realizacji operacji  

pn.  ,,Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu 

wschodniej Polski”. 

 

Postanowienia ogólne  

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

uczestników warsztatów z przetwórstwa surowców rolnych w tym mleka mięsa oraz mąki 

połączonych z wyjazdem studyjnym, operacji pn.  ,,Przetwórstwo na małą skalę szansą dla 

niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski”. 

2. Operacja organizowana jest w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

oraz na terenie województwa podlaskiego. 

 

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

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

4. Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 

przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, rolniczego 

handlu detalicznego (RHD), produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej  (MLO) oraz 

skracania łańcucha dostaw, w celu podniesienia świadomości i wiedzy rolników oraz 

producentów żywności w wymienionym zakresie. Operacja przyczyni się bezpośrednio do 

wsparcia organizacji łańcucha dostaw żywności, przetwarzania i sprzedaży surowców rolnych 

oraz przetworzonych surowców rolnych na produkty gotowe, konsumentom finalnym oraz 

kreowania i promowania rozwiązań, które mogą przyczynić się do skracania łańcucha dostaw. 

5. Program warsztatów obejmuje  

- dwa warsztaty dla 40 osób z przetwórstwa surowców rolnych, w tym mięsa, mleka oraz zbóż, 

polegające na kształceniu praktycznym uczestników z przetwarzania surowców rolnych na 

produkty gotowe. Warsztaty zostaną uzupełnione zajęciami merytorycznymi na temat 

skracania łańcucha dostaw, promowania działalności rolniczych polegających na sprzedaży 

bezpośredniej konsumentom finalnym w tym działalność rolnicza RHD, MLO, dostawy 

bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednia oraz znakowanie produktów żywnościowych;   

- dwa wyjazdy studyjne krajowe, dla uczestników warsztatów, do obiektów specjalizujących 

się w wytwarzaniu i sprzedaży serów podpuszczkowych oraz wytwarzaniu i sprzedaży 

wyrobów mięsnych, gdzie uczestnicy będą mogli wymienić swoje doświadczenia związane ze 

sprzedażą bezpośrednią; 



 

 

- publikacja w formie artykułu podsumowywująca operację, przygotowana i zamieszczona w 

gazecie „Wiadomości rolnicze” w każdym z czterech województw, z których pochodzi grupa 

docelowa. Artykuły przyczynią się do rozpowszechniania i promowania sprzedaży 

bezpośredniej, RHD, MLO oraz skracania krótkiego łańcucha dostaw. 

  

Warunki udziału  

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

podpisanie karty zgłoszeniowej  i dostarczenie jej osobiście do jednostki zajmującej się 

rekrutacją, która zobowiązana jest przekazać oryginały kart do PODR w Szepietowie pok. 

nr 24 lub przesłać  faksem na nr: 86/ 275 89 20 lub e-mailem (skan wypełnionego i 

podpisanego formularza) na adres: dpoltorak@odr-szepietowo.pl  lub pocztą tradycyjną 

na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-

Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo z dopiskiem Dorota Półtorak pok. nr 24. Osoba do 

kontaktu: Dorota Półtorak 504 666 744 

Rekrutacja będzie przebiegać w każdym województwie oddzielnie, tj. dla mieszkańców 

województwa podkarpackiego osoba odpowiedzialna to:  

 

Ludmiła Chmielowska tel. 723 977 471 e-mail. ludmila.chmielowska@podrb.pl 

 

Dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego osoba odpowiedzialna to: 

 

Izabela Milcarz tel. 41 372 22 84 wew. 259 lub 245, e-mail: izabela.milcarz@sodr.pl 

 

Dla mieszkańców województwa lubelskiego osoba odpowiedzialna to:  

 

Bożena Aniela Śmiałowska, tel. 81 8890677, 601585143, e-mail: 

bsmialowska@lodr.konskowola.pl  

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

i partnerów dodatkowych realizujących operację.  

3. Termin składania kart uczestnictwa upływa 16 września 2022 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 40 uczestników: 10 mieszkańców 

obszarów wiejskich z województwa podlaskiego w tym 2 doradców rolnych; 10 mieszkańców 

obszarów wiejskich z województwa podkarpackiego w tym 2 doradców rolnych; 10 

mieszkańców obszarów wiejskich z województwa świętokrzyskiego w tym 2 doradców 

rolnych; 10 mieszkańców obszarów wiejskich z województwa lubelskiego w tym 2 doradców 

rolnych. 

2. Do uczestnictwa mogą być zakwalifikowani mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolni 

województwa podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.  
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3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach 

połączonych z wyjazdem studyjnym, zadecyduje kolejność zgłoszeń.  

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

5. W przypadku rezygnacji z warsztatów połączonych z wyjazdem studyjnym, osób 

zakwalifikowanych, udział wezmą kolejne osoby z listy rezerwowej.  

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.  

  

 

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich 

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Szepietowie. 


