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REGULAMIN REKRUTACJI WYJAZDU STUDYJNEGO  

NA KRAJOWĄ WYSTAWĘ ZWIERZĄT HODOWLANYCH  

W POZNANIU W DNIACH 17-18.05.2019 R. 

 
 
Regulamin określa zasady i tryb rekrutacji uczestników na wyjazd studyjny na Krajową Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w terminie 17-18 maja br. w ramach operacji „Innowacyjne 
rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej hodowli zwierząt zwiększającej potencjał 
regionu” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 
2018–2019. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) Operacja – operacja „Innowacyjne rozwiązania podstawą konkurencyjnej i efektywnej 
hodowli zwierząt zwiększającej potencjał regionu”; 

2) kandydat - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na wyjazd studyjny na podstawie 
niniejszego Regulaminu; 

3) uczestnik Operacji – osoba zakwalifikowana do udziału w wyjeździe studyjnym; 
4) Kierownik Operacji - osoba koordynująca realizację projektu w imieniu Powiatu 

Piotrkowskiego; 
5) Biuro Operacji – Wydział Projektów i Funduszy Zewnętrznych, pokój 105, 

ul. Dąbrowskiego 7, 97- 300 Piotrków Trybunalski. 
 

§ 1 

1. Celem Operacji realizowanej przez Powiat Piotrkowski jest pozyskanie  
i wymiana szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych metod hodowli 
poprzez uczestnictwo w wyjeździe studyjnym 150 hodowców trzody chlewnej i hodowców 
pszczół z Powiatu Piotrkowskiego na Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych  
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w Poznaniu. Udział w wystawie przyczyni się do implementacji innowacyjnych rozwiązań 
w prowadzonych działalnościach, mających pozytywny wpływ na rozwój obszarów 
wiejskich. Zwiedzanie stoisk wystawienniczych oraz udział w towarzyszących imprezach 
branżowych, pokazach, konferencjach i seminariach, rozpowszechni dobre praktyki wśród 
hodowców w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie co w dłuższej perspektywie 
pobudzi lokalną gospodarkę na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji operacji nastąpi 
również wzrost inwestycji i rozwój gospodarstw rolnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego. 
Operacja jest skierowana do grona hodowców trzody chlewnej i hodowców pszczół 
zamieszkujących Powiat Piotrkowski w Województwie Łódzkim.  

2. Wizyta studyjna odbędzie się w terminie 17.05-18.05.2019 r. 
3. Nabór zgłoszeń na wyjazd studyjny odbędzie się w terminie 1.05.-15.05.2019r. 
4. Rekrutację uczestników na wizytę studyjną w ramach Operacji prowadzi Biuro Operacji, 

przy pomocy samorządów gminnych Powiatu Piotrkowskiego, w tym Partnerów Operacji 
Gminy Moszczenica, Gminy Grabica, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ 
RAZEM. 

 

§ 2 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Operacji. 
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans kobiet i  mężczyzn. 
3. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu . 

 

   § 3 

1. Osoby wyrażające chęć udziału w wizycie studyjnej wypełniają FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY, który znajduje się w Biurze Operacji (dodatkowo na stronie internetowej 
Powiatu Piotrkowskiego oraz na stronach Partnerów). Wypełnione dokumenty należy 
wydrukować w kolorze oraz złożyć osobiście w Biurze Operacji przy ul. Dąbrowskiego 7, 97-
300 Piotrków Trybunalski. Możliwe jest również dostarczenie dokumentów drogą pocztową 
(liczy się data dostarczenia przesyłki do adresata). 

2. Uczestnikiem wyjazdu studyjnego jest osoba prowadząca hodowlę trzody chlewnej lub 
pszczół zamieszkująca Powiat Piotrkowski w Województwie Łódzkim. 

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż miejsc przewidzianych na dany wyjazd o  przyjęciu 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

4. Kierownik Operacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania  
rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na  
wyjazd lub wyczerpania miejsc. 

5. W przypadku, gdy Kandydat dostarczy niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone  
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po terminie dokumenty zgłoszeniowe, nie będzie brany pod uwagę.  
6. Kwalifikacja uczestników polega na weryfikacji kryteriów określonych w § 3 p.2.  
7. Osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę podstawową w  przypadku 

rezygnacji osób z listy podstawowej. 
8. Decyzje o udziale w wizycie studyjnej podejmowane na podstawie niniejszego Regulaminu są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 4 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej w ramach projektu składają 
następujące dokumenty: 

➢ Zgłoszenie uczestnictwa   
➢ oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, (dokumenty dostępne od 

1.05.2019 r. w Biurze Operacji i na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego  
i Partnerów). 

2. Osoba zakwalifikowana do udziału w wizycie studyjnej zobowiązana jest  do niezwłocznego 
powiadomienia Kierownika Projektu o jakichkolwiek zmianach skutkujących rezygnacją z 
udziału w wyjeździe. 

3. W przypadku, gdy Kandydat zakwalifikowany do udziału w operacji albo uczestnik operacji 
zrezygnuje z udziału w operacji lub utraci prawo udziału w operacji na jego miejsce 
przyjmowany jest pierwszy w kolejności kandydat z listy rezerwowej.  

 

§ 5 

Każdy uczestnik zakwalifikowany na wyjazd studyjny na Krajową Wystawę Zwierząt 
Hodowlanych w Poznaniu otrzyma wsparcie w postaci: 

a) zapewnienie udziału w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  
w terminie 17.05-18.05.2019 r. 

b) transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie. 

§ 6 

1. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w wizycie.  

2. W przypadku rezygnacji po terminie rekrutacji uczestnik zwraca koszty uczestnictwa  
w wysokości adekwatnej do poniesionych kosztów przez organizatora w przeliczeniu na  
1 uczestnika. 
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§ 7 

1. W sprawach dotyczących warunków i trybu rekrutacji na wyjazd studyjny nie 
uregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownik Operacji. 
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