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

„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
Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

Regulamin wizyty studyjnej
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
w Wizycie studyjnej.
2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
• KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020
• Operacja – projekt pn. „Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów
działań na przykładzie Austrii” w wyniku zrealizowania którego zostanie osiągnięty cel określony
we wniosku o wybór operacji w ramach Planu działania KSOW, złożonym przez Lokalną Grupę
Działania „Zielone Bieszczady” – Partnera KSOW.
• Organizator - Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.
• Partner KSOW- Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”.
• Partner LGD „Zielone Bieszczady”- dodatkowy partner LGD biorący udział w realizacji operacji.
• Wizyta
studyjna
–
wizyta
przedstawicieli
LGD
„Zielone
Bieszczady”
z Województwa Podkarpackiego, w terminie 22-26 września 2021 r., której celem jest zwiększenie
udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj.
działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych,
wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza „eko”, a także
upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.
• Uczestnik wyjazdu – osoba zakwalifikowana do udziału w Wizycie studyjnej.
• Formularz zgłoszeniowy – dokument składany przez uczestnika, w celu zgłoszeniowym na Wizytę
studyjną w ramach Projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Wizyta organizowana jest na podstawie Umowy nr OW-VI.052.5.13.2021 zawartej w dniu 08.06.2021 r.,
na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, 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 „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu, adres Orelec 35, 38 – 623 Uherce
Mineralne, zwanym dalej „Partnerem KSOW”.
oraz
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wniosku nr OW-VI.052.5.13.2021 o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021, złożonego w ramach konkursu nr
5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, w ramach dwuletniego planu
operacyjnego na lata 2020-2021
oraz
umowy partnerskiej z dnia 19.01.2021 r. zawartej pomiędzy:
Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”, z siedzibą w Orelcu, adres: Orelec 35, 38-623 Uherce
Mineralne,
a
Fundacją Brama Karpat z siedzibą w Sanoku, adres: ul. Białogórska 5, 38-500 Sanok,
a
Mirosławem Krupa OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, adres: ul. Strwiążyk 35A, 38-700 Ustrzykach
Dolnych,
a
Stowarzyszeniem Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, adres: ul. Przemysłowa 22, 38700 Ustrzyki Dolne.
Grupa docelowa uczestników wizyty studyjnej
Grupa docelowa to 20 uczestników: mieszkańcy obszaru LGD „Zielone Bieszczady”, członkowie LGD,
partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, gospodarczego i
publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele
instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.
Warunki naboru uczestników Wizyty studyjnej
1. Wizyta studyjna przeznaczona jest dla osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny, gospodarczy oraz
mieszkańców z obszaru LGD „Zielone Bieszczady”.
2. Uczestnik Wyjazdu musi być osobą pełnoletnią.
3. Liczba uczestników Wizyty jest ograniczona, dlatego podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych brany będzie pod uwagę profil działalności firmy, instytucji
czy organizacji i jej związek z tematyką wyjazdu oraz dotychczasowa współpraca z LGD „Zielone
Bieszczady” i Partnerami.
4. Podstawą udziału w Wizycie studyjnej będzie dostarczenie do LGD „Zielone Bieszczady” 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 Wizycie studyjnej (Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).
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Każdy Uczestnik jest zobowiązany do:
1. Godnego zachowania, przestrzegania norm porządkowych, prawnych oraz kulturowych
i obyczajowych obowiązujących w kraju.
2. Uczestnictwa w Wizycie studyjnej zgodnie z jego programem ustalonym przez Organizatora.
3. Wykonywania poleceń opiekuna grupy.
4. Punktualnego i regularnego uczestnictwa w spotkaniach realizowanych według programu podczas Wizyty
studyjnej.
5. Poniesienia odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie
podczas Wizyty.
6. Udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych
z udziałem w wizycie, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo
w Wizycie studyjnej.
7. Akceptacji warunków Regulaminu Wizyty studyjnej oraz stosowania się do określonych zasad.
8. Poniesienia odpowiedzialności finansowej względem Organizatora w przypadku rezygnacji
z udziału w wizycie studyjnej na krócej niż 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
Postanowienia końcowe
1. Wyboru uczestników wizyty dokonuje Komisja w składzie reprezentanta Lidera i Partnerów w oparciu o
niniejszy Regulamin.
2. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” po konsultacjach z Partnerami zastrzega sobie
możliwość dokonania zmiany terminu i/lub programu wizyty studyjnej najpóźniej 1 tydzień przed datą
wyjazdu.
3. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” po konsultacjach z Partnerami zastrzega sobie
możliwość odwołania wyjazdu studyjnego, ze względu na zmianę sytuacji epidemiologicznej w kraju.
4. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” po konsultacjach z Partnerami zastrzega sobie
możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnicy wizyty zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących
informacji związanych z udziałem w wizycie.
6. W związku z trwającym stanem pandemii wirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi z tego względu
przepisami Uczestnicy wizyty zobowiązani są do:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do zaleceń organizatorów, mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom wyjazdu studyjnego,
- do niezwłocznego informowania organizatora o niepokojących objawach zdrowotnych zaobserwowanych
u siebie w czasie udziału w wyjeździe studyjnym.
Więcej informacji na temat obostrzeń związanych z SARS-CoV-2 w Załączniku nr 2 do regulaminu.
7. Udział w wizycie studyjnej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby operacji 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.
………………………………………………..
Podpis uczestnika
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