„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020”

Regulamin wyjazdu studyjnego organizowanego
w ramach realizacji operacji współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020”
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w Wyjeździe studyjnym.
2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020
 Operacja – projekt pn. „Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi
grupami działania” w wyniku zrealizowania którego zostanie osiągnięty cel określony we
wniosku o wybór operacji w ramach Planu działania KSOW, złożonym przez Lokalną Grupę
działania nasze Bieszczady – Partnera KSOW.
 Organizator - Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady.
 Partner KSOW- Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady.
 Partner LGD Nasze Bieszczady- dodatkowy partner LGD biorące udział w realizacji operacji.



Wyjazd studyjny – wyjazd przedstawicieli 7 LGD z Województwa Podkarpackiego do
Województwa Lubelskiego na obszar działania LGD Zielony Pierścień oraz LGD Krainy
wokół Lublina, w terminie 11-13 września 2019r., którego celem jest zbudowanie platformy
współpracy - partnerstwa w obszarze działań Lokalnych Grup Działania z wykorzystaniem
zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy międzyterytorialnej pomiędzy partnerami
i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich.



Uczestnik wyjazdu – osoba zakwalifikowana do udziału w Wyjeździe studyjnym.
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Formularz zgłoszeniowy – dokument składany przez uczestnika, w celu zgłoszeniowym na
Wyjazd studyjny w ramach Projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Wyjazd organizowany jest na podstawie Umowy nr OW.VI.052.16.1.2019 zawartej w dniu
04.06.2019 r., na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, pomiędzy:
Województwem Podkarpackim, z siedzibą w Rzeszowie, adres: Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010
Rzeszów,
a
Lokalną Grupą działania Nasze Bieszczad z siedzibą w Lesku, adres ul. 1000-lecia 1, 38 – 600 Lesko
zwanym dalej Partnerem KSOW.
oraz
wniosku nr OW.VI.052.16.1.2019 o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej
Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019, złożonego w ramach
konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą
realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.
oraz
umowy partnerskiej z dnia 05.02.2019 r. zawartej pomiędzy:
Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady, z siedzibą w Lesku, adres: ul. 1000-lecia 1, 38-600
Lesko,
a
Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”, z siedzibą w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce
Mineralne,
a
Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą
w Kołaczycach, ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce,
a
Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” z siedzibą
w Wierzawicach, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
a
Lokalną
Grupą
Działania
„Rozwój
Ziemi
Lubaczowskiej”
z
siedzibą
w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów,
a
Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Siedlisko” z siedzibą w Kolbuszowej
ul. Kościuszki 6, lokal 2/4, 36-100 Kolbuszowa,
a
Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” z siedzibą w Nowej Dębie
ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba.
Grupa docelowa uczestników wyjazdu studyjnego
Grupa docelowa to przedstawiciele wszystkich 7 LGD należący do sektorów publicznego,
gospodarczego, NGO i mieszkańcy, ponadto przedstawiciele zarządów, członkowie rad, pracownicy
biura.
Każdy z partnerów będzie zobligowany do wytypowania po 10 przedstawicieli, na podstawie złożonych
formularzy udziału w wyjeździe studyjnym. W rezultacie w realizacji działania będzie brało udział 70
osób.
Warunki naboru uczestników Wyjazdu studyjnego
1. Wyjazd studyjny przeznaczony jest dla osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny,
gospodarczy oraz mieszkańców z obszarów partnerskich LGD.
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2. Uczestnik Wyjazdu musi być osobą pełnoletnią oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
 Członek / pracownik LGD,
 Przedstawiciel / pracownik jednostki samorządu terytorialnego wchodzącej w skład LGD,
 Przedstawiciel / członek organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na terenie LGD,
 Przedsiębiorca / pracownik firmy mającej siedzibę na obszarze działania LGD,
 Mieszkaniec gminy wchodzącej w skład LGD.
3. Liczba uczestników Wyjazdu jest ograniczona, dlatego podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
4. Podstawą udziału w Wyjeździe studyjnym będzie dostarczenie do właściwego (z uwagi na miejsce
zamieszkania lub siedzibę instytucji) LGD wypełnionego oraz podpisanego własnoręcznie przez
uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” w terminie wskazanym przez Organizatora (liczy się
data wpływu do LGD). Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone przez uczestników po
upływie ostatecznego terminu lub błędnie / niewłaściwie wypełnione nie będą brały udziału w
procesie rekrutacji.
5. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Kandydat
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wyjeździe studyjnym (Formularz
zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu).
Zobowiązania Partnerskich LGD biorących udział w realizacji operacji
1. Każde z Partnerskich LGD zobowiązuje się do wytypowania po 10 przedstawicieli, na podstawie

złożonych formularzy zgłoszeniowych.
2. Partnerskie LGD zobowiązują się do czynnego zaangażowania się w zaplanowane działania.
3. Partnerskie LGD zobowiązują się do promocji i przykazywania informacji o realizowanej operacji.
4. Partnerskie LGD zobowiązują się do zamieszczenia na stronach internetowych informacji

o realizowanej operacji przekazanej przez LGD Nasze Bieszczady.
5. Partnerskie LGD zobowiązują się do korzystania i wypełniania z należytą starannością dokumentów
dostarczonych przez Organizatora w formie papierowej lub elektronicznej (w razie błędnych
wydruków lub omyłkowo wypełnionych dokumentów Partnerzy LGD uzupełnią braki).
6. Partnerskie LGD zobowiązują się do dokumentowania za pomocą fotografowania działań podczas
wyjazdu studyjnego, zbierania informacji dotyczących działań zaplanowanych w operacji,
materiałów promocyjnych z miejsc wizytowanych.
Każdy Uczestnik jest zobowiązany do:
1. Godnego zachowania, przestrzegania norm porządkowych, prawnych oraz kulturowych
i obyczajowych obowiązujących w kraju.
2. Uczestnictwa w Wyjeździe studyjnym zgodnie z jego programem ustalonym przez Organizatora.
3. Wykonywania poleceń opiekuna grupy.
4. Punktualnego i regularnego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych i podsumowującym
podczas Wyjazdu studyjnego.
5. Poniesienia odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie szkody wyrządzone przez
siebie podczas Wyjazdu.
6. Udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych
z udziałem w wyjeździe, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia pozwalającym na
uczestnictwo w Wyjeździe studyjnym.
7. Akceptacji warunków Regulaminu Wyjazdu studyjnego oraz stosowania się do określonych zasad.
8. Poniesienia odpowiedzialności finansowej względem Organizatora w przypadku rezygnacji
z udziału w wyjeździe studyjnym na krócej niż 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
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Postanowienia końcowe
1. Wyboru uczestników wyjazdu dla poszczególnych LGD dokonują ich Zarządy lub inne organy
stowarzyszeń/pracownicy biur oparciu o zapisy LSR, wewnętrzne dokumenty, Umowy
Partnerskiej i niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady po konsultacjach z Partnerami LGD zastrzega
sobie możliwość dokonania zmian terminu wyjazdu studyjnego najpóźniej 3 tygodnie przed datą
wyjazdu.
3. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady po konsultacjach z Partnerami LGD zastrzega
sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe.

5. Udział w wyjeździe studyjnym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby projektu współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119/1) oraz publikację wizerunku w mediach oraz materiałach informacyjno –
promocyjnych dotyczących realizacji projektu współpracy.

………………………………………………..
Podpis uczestnika …………..
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