
 

 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„BEE FRIENDS”/”Przyjaciele pszczół” 

dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”  zwanej dalej LGD 

Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zwany dalej Regulaminem określa warunki 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współpracy pn.: „BEE FRIENDS”/”Przyjaciele pszczół”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, Stowarzyszenie – LGD „Żywiecki Raj” oraz dwóch 

partnerów z Chorwacji – LAG Moslavina oraz LAG „5”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie",  

w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na 

lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania. 

Celem projektu jest: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej  

i zasad rozwoju zrównoważonego – promocja obszarów partnerskich LGD, w szczególności pszczelarstwa  

i wzmocnienie kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracja, aktywizowanie mieszkańców 

do kreowania rozwoju lokalnego poprzez organizację i przygotowanie: wyjazdów studyjnych w tym 

warsztatów regionalnych, konferencji, jarmarku oraz sprzętu do promocji i sprzedaży produktów 

pszczelarskich i materiałów promocyjnych” 

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu  o: 

a)  wniosek o przyznanie pomocy 

b)  umowę o przyznanie pomocy Nr 00004-6936-UM1230006/18 
 
 
 

§ 1 

Rekrutacja – informacje ogólne 

1. Nabór rekrutacyjny do Projektu będzie odbywał się w dwóch częściach tj.: 

a) w okresie do 18 stycznia 2018 r. - na wyjazd studyjny na obszar LAG Moslavina, teren Kutina – 20 os 

b) w okresie do 05 marca 2018 r. - na wyjazd studyjny na obszar LAG „5”, teren Orebić – 20 os 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty, chęć uczestnictwa w projekcie mogą zadeklarować osoby spełniające 

kryteria kwalifikowalności, zgodnie z zapisami § 2. 

3. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg rekrutacji będzie koordynator projektu. 



 

 

§ 2 

Kryteria rekrutacji 

1. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba pełnoletnia i zamieszkująca na terenie 

Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”;  

2. Rekrutacja uczestników nastąpi na podstawie poniższej kolejności: 

a) osoby pełnoletnie zamieszkujące obszar działania LGD, będące przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej wskazanej w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

zwanej dalej LSR danej LGD oraz posiadające numer weterynaryjny swojej pasieki; 

b) osoby pełnoletnie zamieszkujące obszar działania LGD oraz posiadające numer weterynaryjny 

swojej pasieki; 

c) osoby pełnoletnie zamieszkujące obszar działania LGD, działające w organizacji pozarządowej 

związanej z pszczelarstwem; przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, a także doradcy rolni, 

pasiecznicy działający na obszarze w/w LGD; 

d) osoby pełnoletnie zamieszkujące obszar działania LGD, biorące czynny udział w działaniach 

organizowanych podczas pobytu grupy chorwackiej w Polsce; 

3. Spośród wszystkich osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie poprzez dostarczenie  dokumentów 

kwalifikacyjnych oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w dalszej części niniejszego 

regulaminu, wybrani zostaną uczestnicy projektu.  

4. W sytuacji jeśli do LGD wpłynie większa liczba zgłoszeń, odpowiadająca kolejności kwalifikacji 

uczestników, o zakwalifikowaniu uczestnika będzie decydowała także kolejność zgłoszenia. 

§3 

 

Dokumenty kwalifikacyjne 

1. Każda osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w projekcie, zobowiązana jest dostarczyć dokumenty 

kwalifikacyjne czyli: formularz zgłoszeniowy. 

2. Osoby, które spełnią  kryteria kwalifikacji do projektu, co zostanie stwierdzone na podstawie analizy 

dokumentów kwalifikacyjnych, zostaną poproszone o podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie. 

3. Formularze zgłoszeniowe można:  

- składać osobiście bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”  

(ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna), 



 

 

- nadesłać pocztą na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 

(ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna). 

Zgodnie z terminem wskazanym w §  1 ust. 1 – liczy się data wpływu do LGD. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

 Pierwszym krokiem w procesie  rekrutacji będzie ogłoszenie naboru do projektu na stronie LGD. 

 Kolejnym krokiem będzie analiza zebranych dokumentów kwalifikacyjnych przez koordynatora projektu  

i sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych do podpisania dalszych dokumentów rekrutacyjnych. 

 Osoby zakwalifikowane i osoby niezakwalifikowane do Projektu oraz osoby z listy rezerwowej będą  

o tym fakcie poinformowane.   

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia uczestnika projektu 

1. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych,  

 o których mowa w  niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnik informuje  o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz zmianie mających wpływ na  

jego udział w Projekcie. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Uczestnik 

zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Uzasadnione przypadki 

rezygnacji mogą wynikać z przyczyn działania siły wyższej i nie mogą być znane Uczestnikowi  

w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nieuzasadniona rezygnacja, w sytuacji wystąpienia szkody 

po stronie Organizatora, jest przesłanką do zwrotu LGD poniesionych kosztów lub zapłaty 

odszkodowania w wysokości równej szkodzie. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika w wyjeździe, możliwość udziału w wyjeździe będzie miała 

kolejna osoba z listy rezerwowej, która niezwłocznie o tym fakcie zostanie poinformowana.  

6. Każdy uczestnik, przystępujący do projektu wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego 

wizerunku, podczas realizacji projektu zostaną bowiem wykonane zdjęcia i/lub materiał 

audiowizualny, celem udokumentowania realizacji zadania oraz promocji działań podejmowanych 

przez LGD. Materiały mogą zostać wykorzystane przez LGD w działaniach sprawozdawczych przed 

instytucjami wdrażającymi i rozliczającymi realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020, a także w drukowanych przez LGD materiałach informacyjno-promocyjnych, na stronie 

internetowej oraz profilu facebook LGD oraz lokalnych portalach.  

 

 




