
              

 

Regulamin szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych 

w ramach projektu współpracy międzynarodowej 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w szkoleniu. 

 

2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

 „Projekt” – Projekt  w ramach współpracy międzynarodowej pn. „Smak na produkt - 

promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki dziedzictwa i kulinariów”, 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 „Organizator” - Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”, Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Przemyska”, Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady oraz 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye (Węgry). 

 „Szkolenie na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych” – szkolenie  

w terminie 23-25 październik 2018r., którego celem jest nabycie wiedzy  

i umiejętności w zakresie certyfikacji produktów lokalnych. 

 „Uczestnik szkolenia” – osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniu. 

 „Formularz zgłoszeniowy” – formularz zgłoszeniowy na szkolenie w ramach 

Projektu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

3. Szkolenie organizowane jest na podstawie Umowy Partnerskiej Nr 1/PW/2018 

z dnia 02.08.2018 r., zawartej pomiędzy:  

  Lokalną Grupą Działania „Ziemia Przemyska” z siedzibą w Przemyślu; adres: Ul. 

Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795-245-84-19: REGON 180330261, Tel.: 

16 6760257, 691079944, e-mail; lgd@ziemiaprzemyska.pl, www; 

ziemiaprzemyska.pl, 

     Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady”, z siedzibą Orelec 35, 38-623 Uherce 

Mineralne, powiat leski, gm. Olszanica NIP 6891223206: REGON 180378523 Tel: 

513 852 200, e mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl  
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    Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady, z siedzibą w Lesku, adres: ul. 1000-lecia 1, 

38-600 Lesko, NIP 6881286263: REGON 180339807 Tel.:13 469 6203,  

e mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl, 

     Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, z siedzibą w Békéscsaba, adres:   

Mednyánszky u. 2. I / 10, H-5600 Békéscsaba, Pf 142, Tel / Fx: +36 66 430-355,  

E-mail: korosokvolgye@invitel.hu 

 

4. Szkolenie zostanie zrealizowane w trzech blokach po 8 godzin. Zakres tematyczny 
szkolenia będzie obejmował:  
 

 Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych;  

 Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych; 

 Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej  

i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż 

bezpośrednia); 

 Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich; 

 Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą;  

 Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami 

lokalnymi  i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.  

 

5. Organizator szkolenia oferuje uczestnikom dodatkowe wsparcie w postaci: 
  

 transportu uczestników z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady, 

obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, obszaru Lokalnej Grupy 

"Ziemia Przemyska" na szkolenie i z powrotem;   

 wyżywienia i noclegów dla uczestników szkolenia;   

 materiałów szkoleniowych przekazanych uczestnikom pierwszego dnia szkolenia;   

 certyfikatów dla uczestników szkolenia; 

 

Warunki naboru uczestników szkolenia 

 

1. Uczestnik szkolenia musi być osobą pełnoletnią oraz spełniać przynajmniej jeden 

z poniższych warunków: 

 Członek / pracownik LGD, 

 Przedstawiciel / pracownik jednostki samorządu terytorialnego wchodzącej 

w skład LGD, 
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 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.  

 

Ponadto, preferowane będą osoby należące do grup defaworyzowanych na terenie 

poszczególnych LGD:  

Nazwa LGD 
Wskazanie grup defaworyzowanych 

określonych w LSR 

Lokalna Grupa Działania 
„ZIEMIA PRZEMYSKA” 

- osoby bezrobotne 
- osoby nieaktywne zawodowo 

Lokalna Grupa Działania 
Nasze Bieszczady 

- osoby młode do 25 roku życia, 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- osoby niepełnosprawne, 
- długotrwale bezrobotni oraz 
o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Bieszczady” 

- osoby młode (18-35 lat), 

- osoby 50 +, 

- kobiety. 

2. Całkowita liczba uczestników szkolenia jest ograniczona i wynosi 36 osób (po 12 osób  

z każdego LGD), dlatego podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń, 

jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą 

przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD. 

3. Szkolenie przeznaczone jest dla osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny, 

gospodarczy oraz mieszkańców. 

4. Podstawą udziału w Szkoleniu będzie dostarczenie do właściwego (z uwagi na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę instytucji) LGD wypełnionego oraz podpisanego 

własnoręcznie przez uczestnika „Formularza Zgłoszeniowego” w terminie do  17.10. 

2018r. (liczy się data otrzymania pisma przez LGD). Formularze zgłoszeniowe przesłane 

lub doręczone 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 szkoleniu 

(Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu).  



              

 
6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do: 

  godnego zachowania, przestrzegania norm porządkowych, 

  uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z jego programem ustalonym przez Organizatora, 

 poniesienia odpowiedzialności względem Organizatora za wszelkie szkody 

wyrządzone przez siebie podczas szkolenia, 

 udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji 

związanych z udziałem w szkoleniu, w tym przede wszystkim informacji o stanie 

zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w szkoleniu, 

 akceptacji warunków Regulaminu szkolenia na temat certyfikacji i promocji 

produktów lokalnych oraz stosowania się do określonych zasad.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wyboru uczestników szkolenia dla poszczególnych LGD (w tym ustalenia liczby osób 

z grup defaworyzowanych) dokonują ich Zarządy w oparciu o zapisy LSR, Umowy 

Partnerskiej i niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” po konsultacjach z Partnerami  

zastrzega sobie możliwość dokonania zmian terminu szkolenia najpóźniej 7 dni przed 

datą szkolenia. 

 

3. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” po konsultacjach z Partnerami  

zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. 

 

4. Udział w szkoleniu 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.  


