Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedlcekiej

Regulamin rekrutacji

do projektu WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA, JAKO PODSTAWA POZNANIA
INNOWACJI W ROLNICTWIE
1. Regulamin
określa
warunki
uczestnictwa
w
projekcie:
„WSPÓŁPRACA
MIĘDZYSEKTOROWA, JAKO PODSTAWA POZNANIA INNOWACJI W ROLNICTWIE”.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
3. Projektodawcą (Partnerem KSOW) jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
na podstawie umowy nr: 1/SIR/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
4. Okres realizacji projektu: od 4 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku.
5. Wsparcia oferowane w projekcie:
a. Cykl 5 szkoleń realizacja wrzesień/październik 2018 w godz. 8.30 – 16.00
(zapewniamy obiad i przerwy kawowe):
I. I szkolenie – Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań
dla mazowieckiej wsi.
II. II szkolenie – Innowacje w chowie i hodowli zwierząt
III. III szkolenie – Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie
bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.
IV. IV szkolenie – Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt
oraz w przetwórstwie rolnym.
V. V szkolenie – Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji.
b. Wyjazd studyjny (dwudniowy) – realizacja w październiku 2018 roku:
pozyskanie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wdrażanych
w kraju w zakresie produkcji zwierzęcej, przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz
mięsnego czy produkcji zielarskiej.
c. Konferencja – realizacja w październiku 2018 roku.
6. Grupa docelowa będzie składać się z 25 osób. Będą to rolnicy (w tym również domownicy,
współmałżonkowie), przedsiębiorcy związani z rolnictwem oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na terenach rolnych bądź działających w sferze rolniczej.
Przynajmniej połowa uczestników będzie miała poniżej 35 roku życia.
7. Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich wsparciach, których zakres ma na celu
poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań
innowacyjnych.
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8. Rekrutacja będzie uwzględniać zasadę równych szans dostępu i uczestnictwa oznacza
to, że każda osoba będzie miała równy dostęp do informacji oraz wsparcia.
9. Rekrutacja ma charakter otwarty.
10. Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 7 września 2018 roku i będzie trwała
do 24 września 2018 do godz. 16.00.
11. W przypadku nie zrekrutowania grupy dopuszcza się rekrutację uzupełniającą.
12. Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywa się na załączonej Karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1)
do niniejszego regulaminu.
13. Kartę zgłoszenia należy złożyć w biurze projektu: ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce lub drogą
mailową: biuro@lgdsiedlce.pl.
14. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej
zgłoszeń w oparciu o założenia projektu, w sposób zapewniający trójsektorowość grupy.
15. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje
się utworzenie listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika,
do projektu zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
16. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
17. Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby
rozliczenia Projektu w zakresie wymaganym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie.
18. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa we wszystkich
wsparciach na liście obecności.
19. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet przedłożonych przez Realizatora
projektu.
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