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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Turystyka wiejska – nowe moŜliwości rozwoju III” 
 

w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

 
Regulamin zawiera: 

I. Charakterystykę projektu. 
II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 
III. Opis organizacji szkoleń. 
IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 
V. Postanowienia końcowe 

 
I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2011 r. do 30.09.2012 r. na obszarze 
województwa podlaskiego. 

2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz z budŜetu państwa. 

3. Realizatorem projektu jest partnerstwo w składzie: 
- Biuro doradczo-szkoleniowe „APLIKON” Marcin Drewnowski, ul. Rynek 

Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie – Lider Partnerstwa, 
- Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ul. Nowogrodzka 31   

18-200 ŁomŜa – Partner. 
4. Biuro projektu mieści się w: 
- Główne Biuro projektu –  ul. Rynek Piłsudskiego 57, 18-200 Wysokie Mazowieckie 
- Terenowe Biuro projektu – ul. Nowogrodzka 31   18-200 ŁomŜa 
5. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 7 szkoleń: 

- Gastronomia w turystyce wiejskiej, 
- Zagospodarowanie i urządzanie przestrzeni agroturystycznej, 
- Koń w zagrodzie i agroturystyce, 
- Przewodnik turystyczny województwa podlaskiego, 
- Rękodzieło ludowe, 
- Kurs kelner – barman, 
- Trener aktywnego wypoczynku  

 KaŜdy uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. 
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II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Profil Uczestnika: 

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa, spełniających łącznie warunki 
wskazane poniŜej: 
1. Mieszkańcy obszarów wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. 

mieszkańców) – rolnicy i domownicy rolnika (w rozumieniu art. 6 pkt. 1 i 2 z dnia 20 
grudnia 1990 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z wyłączeniem emerytów 

Rolnik  – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście 
i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie 
rolnym, w tym równieŜ w ramach grupy producentów rolnych a takŜe osoba, która 
przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Osoba 
ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie. 
Domownik - 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. Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w pełnym lub niepełnym zakresie. 
2. Osoby mieszkające na terenie woj. podlaskiego 
3. Osoby zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością 

rolniczą 
4. Priorytetowo będą traktowane osoby pochodzące z gospodarstw do 20ha. 
 

Osoby te nie mogą: 

- być zatrudnione w sektorze pozarolniczym na podstawie umowy o pracę, powołania, 
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, oraz zatrudnione na podstawie umów 
cywilno-prawnych, 
- prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- być emerytem, 
- pobierać renty strukturalnej. 

 
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 

1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem.   
2. ZłoŜenie wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów formalnych: 
- wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy - kwestionariusz jest dostępny na 

stronie www.aplikon.com lub w Biurach Projektu, 
- zaświadczenie z Urzędu Gminy lub nakaz płatnicze potwierdzające wielkość 

gospodarstwa, 
- zaświadczenie lub inny dokument świadczący o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS,  
WyŜej wymienione dokumenty naleŜy złoŜyć osobiście lub listownie w którymś z Biur 
Projektu.  
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3. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zarejestrowane na Liście Rekrutacyjnej. 
4. Z Listy Rekrutacyjnej na Listę Uczestników osoby będą wpisywane wg wielkości 

gospodarstwa (priorytetowo do 20ha) i kolejności zgłoszeń do wyczerpania planowanego 
limitu osób. Osoby, które nie zakwalifikowały się na Listę Uczestnictwa będą wpisane na 
Listę Rezerwową równieŜ wg w/w kryteriów. 

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą pocztową, 
telefoniczną lub przez e-mail najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. 

6. Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy projektu podpiszą oświadczenie o: wyraŜeniu zgody 
na uczestnictwo w projekcie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu oraz 
o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub 
podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 
Termin rekrutacji do udziału w projekcie 01.09.2011 – 31.12.2011. 

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do: 
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w 80% zajęć w 

kaŜdym z modułów). 
- wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych 

rezultatów. 
2. Rezygnacja z udziału w projekcie moŜliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i 

następuje poprzez niezwłoczne poinformowanie realizatora projektu. 
3. Nieobecności powinny być usprawiedliwiane w sposób przewidziany przepisami prawa 

pracy. W szczególności honorowane będą zwolnienia lekarskie, karta leczenia 
szpitalnego, itp. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zajęć Realizator zastrzega sobie moŜliwość 
skreślenia uczestnika z Listy Uczestników projektu. MoŜe to równieŜ nastąpić w 
przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współŜycia 
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 
słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieŜy 
lub szczególnego wandalizmu. 

 
IV. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora. 
2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” naleŜy do Biura doradczo-szkoleniowego 

„APLIKON” w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdraŜaniu 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 


