
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

  

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

 
„Strzecharstwo zapomniane – na Podlasiu poszukiwane”  

 
 
 
REALIZATOR:  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Szepietowie. 
BENEFICJENT OSTATECZNY : rolnik (lub) domownik, samozatrudniony i zatrudniony 

w mikroprzedsiębiorstwie  z powiatów: bielskiego, 
siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. 

  
 
 
Regulamin zawiera: 
§ 1. Informacje ogólne. 
§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie. 
§ 3. Procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. 
§ 4. Zasady uczestnictwa w projekcie. 
§ 5. Zasady organizacyjne. 
§ 6. Postanowienia końcowe. 
 
 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Strzecharstwo zapomniane – na 
Podlasiu poszukiwane”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na 
rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. 

 
2. W ramach projektu przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie z zakresu krycia dachów 

słomą, na które składać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone w 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu        i w gospodarstwach 
rolnych.   
 

3. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie zdolności mieszkańców obszarów wiejskich 
do podejmowania pracy poza rolnictwem. 

 
4. Realizacja projektu przypada na okres od 10 sierpnia 2009 roku do 15 grudnia 2009 roku. 
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5. Projekt zakłada uczestnictwo 12 Beneficjentów Ostatecznych (rolnicy – 8 osób, 

samozatrudnieni – 2 osoby, zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – 2 osoby) 
 
6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a takŜe rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, naleŜy do Kierownika Projektu.  
 
 

§ 2 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

 

Uczestnikiem projektu moŜe być mieszkaniec gmin wiejskich, miejsko – wiejskich 
oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatów: bielskiego, siemiatyckiego i 
wysokomazowieckiego, a ponadto będący: 

• rolnikiem – (pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 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); 

• domownikiem – (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); 

• osobą samozatrudnioną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie 
zatrudniająca pracowników); 

• osobą zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie (osoba pracująca w przedsiębiorstwie 
zatrudniającym od 2 do 9 osób). 

Osoby te muszą być zameldowane na terenie wyŜej wymienionych powiatów na pobyt stały, bądź 
tymczasowy, ale w przypadku pobytu tymczasowego meldunek wygasa nie wcześniej niŜ 31 
grudnia 2009 r. 
 
 

§ 3 
Procedury rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 

 
 
1. Rekrutację prowadzić będzie Zespół Realizujący Projekt. 
 
2. Rekrutacja rozpocznie się 10 sierpnia 2009 roku i będzie trwała do 19 sierpnia 2009 

roku , ale do czasu naboru zakładanej w projekcie liczby Beneficjentów Ostatecznych, tj. 
12 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, jeŜeli liczba zgłoszonych osób 
samozatrudnionych lub zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach będzie większa niŜ 
zakładana w danej kategorii (2 osoby), pierwszeństwo będą miały osoby wykonujące 
zawody budowlane. 

 
3. Informacja o zasadach uczestnictwa zostanie umieszczona w: 

• siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (Bielsk Podlaski, 
Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie) 

• Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, pokój nr 28 
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• na stronach internetowych www.odr.pl 
 
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

• wypełnienie przez Beneficjenta Karty Zgłoszeniowej – załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu (Karty Zgłoszeniowe przesłane w formie elektronicznej nie będą 
rozpatrywane) 

• przedłoŜenie oryginałów lub złoŜenie przez Beneficjenta Ostatecznego 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii  następujących dokumentów: 

   
-  dowodu osobistego (wszyscy)  
-  dowodu wpłaty KRUS  +  nakazu płatniczego podatku rolnego (dotyczy 

rolnika ) 
-  zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu jako domownik 

(dotyczy domownika) 
-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy 

samozatrudnionego) 
-  deklarację rozliczeniową ZUS P DRA od pracodawcy (dotyczy 

zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie) 
 

 
Datą rozpoczęcia udziału w projekcie będzie data wypełnienia Karty Zgłoszeniowej. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie dokumenty przesyłają listownie bądź dostarczają 
osobiście do biura projektu. Adres biura:  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, 18 – 210 Szepietowo, pok. 28 (z dopiskiem „Strzecharstwo”). 
 

5. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie 
spotkania wprowadzającego do projektu. 

 
 
 

§ 4 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 
• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu 
• wyraŜenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

projektu 
• podpisania zobowiązania pokrycia pełnych kosztów szkolenia w przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po rozpoczęciu szkolenia, z zastrzeŜeniem 
pkt. 2 

• wypełniania ankiet i oświadczeń związanych z realizacją projektu i monitoringiem 
jego rezultatów. 

 
2. Certyfikat o ukończeniu szkolenia otrzyma uczestnik, który uczestniczył co najmniej w 

80 % zajęć, przewidzianych w programie szkolenia. 
 
3. Za usprawiedliwioną nieobecność Realizator uznaje: 

• przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie 
• waŜne przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne uczestnika.  
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4. Nieobecność uczestnika na zajęciach bez zgłoszenia przyczyny usprawiedliwienia 
nieobecności, zostanie potraktowana jako rezygnacja z dalszego uczestniczenia             
w projekcie i rezygnujący zostanie zobowiązany do zwrotu pełnych kosztów 
uczestnictwa. 

 
 

§ 5 
Zasady organizacyjne 

 
 

1. Szkolenia obejmują 2 dni szkoleń wykładowych przewidzianych w miesiącu wrześniu 
oraz 7 dni szkolenia praktycznego do zrealizowania w okresie wrzesień - październik br. 
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia uczestnicy zostaną zaproszeni na 
spotkanie wprowadzające i podsumowujące.    

 
2. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą do przedstawienia zaświadczeń 

o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Osoby te otrzymają skierowanie na 
badania, których koszt zostanie opłacony przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. 

 
3. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych. 
 
4. Na zakończenie Projektu zostaną wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia. 
 
5. Realizator projektu zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (zwrot ten nie 

obejmuje kosztów dojazdu komunikacją miejską). O szczegółowych warunkach 
uzyskania zwrotu kosztów dojazdu osoby zakwalifikowane do projektu poinformowane 
zostaną na pierwszym spotkaniu 

 
6. Realizator projektu zapewnia równieŜ wyŜywienie uczestnikom projektu podczas 

szkolenia. 
 

7. Wszystkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się 
Biurze Projektu pod adresem: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, 18 – 210 Szepietowo, pok. 28 oraz na stronie internetowej www.odr.pl 

 
8. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony na stronach internetowych 

www.odr.pl, www.muzeumrolnictwa.pl 
 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 
 

1. Realizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w czasie trwania projektu. 
 
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), w biurze projektu oraz w Powiatowych 
Zespołach Doradztwa Rolniczego. 


