
  

Projekt „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 

pn. „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego  

o nr UDA.09.05-00-20-789/11 

 

§ 1 

Projekt „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów realizowany jest w ramach działania 9.5 „Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany jest  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w okresie od 1 

marca do 31 maja 2012r.  

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 Realizator Projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Bobra”. 

 Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów realizowany w 

ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie do Projektu 

 Uczestnik Projektu - osoba bezpośrednio korzystająca z udzielanego w ramach Projektu wsparcia, tj. 

szkoleń, warsztatów, wyjazdu, konferencji. 

 

§ 3 

1. Celem ogólnym projektu jest utworzenie sieciowego produktu turystycznego, celem stworzenia 

warunków do osiągania pozarolniczego źródła dochodu na obszarze 10 gmin, z obszaru LGD „Kraina 

Bobra” oraz zwiększenie kompetencji zawodowych wśród  25 Uczestników Projektu. 

2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe: 

a) Podniesienie wiedzy z zakresu budowy wspólnej marki obszaru, a także jej znaczenia dla rozwoju 

turystyki wiejskiej u 25 Uczestników Projektu. 

b) Wykreowanie sieciowego produktu turystycznego obszaru LGD. 

c) Poznanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania produktu turystycznego na przykładzie 

produktu sieciowego i wiosek tematycznych z sąsiedniego LGD. 

 

§ 4 

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań: 

1) Szkolenia z zakresu budowania marki obszaru, a także wdrażania produktów turystycznych - w 

wymiarze 24 godzin.  

2) Warsztaty dotyczące opracowania sieciowego produktu turystycznego - jeden dzień wyjazdowy oraz 

dwa dni stacjonarne, w wymiarze 24 godzin łącznie.  

3) Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska - w wymiarze dwóch dni. 

4) Konferencja podsumowująca realizację projektu. 

W ramach projektu Realizator zapewni Uczestnikom nieodpłatnie: wyżywienie podczas szkoleń, warsztatów 

i konferencji, materiały szkoleniowe, nocleg podczas warsztatów stacjonarnych, pełen pakiet świadczeń 

podczas wyjazdu studyjnego, tj. ubezpieczenie, transport, wyżywienie, nocleg.  
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§ 5 

1. Proces rekrutacji będzie odbywał się w okresie od 7 marca 2012 do 21 marca 2012 r. Deklarację 

uczestnictwa (dostępną na stronie internetowej: www.krainabobra.eu w zakładce POKL) należy 

złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1 

A. Dopuszczalne jest także przesłanie Deklaracji uczestnictwa faxem lub e-mailem, a następnie 

dostarczenie jej oryginału w pierwszym dniu szkoleniowym. 

2. Deklaracja uczestnictwa powinna być wypełniona w języku polskim, w sposób czytelny. Odrzucane 

będą formularze niekompletne i nieczytelne.  

3. Uczestnikami projektu będzie 25 osób (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn), którzy spełniają poniższe 

kryteria: 

1) Miejsce zamieszkania na obszarze działalności Realizatora Projektu (tj. miasto i gmina Brańsk, 

gminy: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, 

Szepietowo, Wysokie Mazowieckie). 

2) Prowadzenie działalności w branży turystycznej lub posiadanie planów podjęcia takiej 

działalności. albo 

3) Praca na stanowisku, związanym z rozwojem turystyki na obszarze działalności Realizatora 

Projektu 

4. O przyjęciu osób spełniających powyższe kryteria decyduje data wpływu Deklaracji uczestnictwa. 

5. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji potencjalnych 

uczestników projektu, aż do momentu wyłonienia grupy uczestników spełniającej wymogi projektu. 

 

§ 6 

Ostatecznego wyboru Kandydatów, tworząc listę 25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn) zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie dokona Koordynator wraz z Asystentem projektu. Zostanie utworzona również lista 

rezerwowa Kandydatów. Dopuszczalne jest zastąpienie Uczestnika Projektu rezygnującego z udziału w 

Projekcie lub tracącego status Uczestnika Projektu, pierwszą w kolejności osobą z listy rezerwowej.  

 

§ 7 

Uczestnik Projektu: 

a) uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

b) zobowiązany jest do obecności na zajęciach i udziału w formach wsparcia, na które został 

zakwalifikowany w ramach Projektu, 

c) zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% wymiaru godzinowego zajęć,  

 

Nieusprawiedliwiona ważnymi przyczynami nieobecność uczestnika na zajęciach w wymiarze większym niż 

20% wymiaru godzinowego tych zajęć, oznacza co do zasady, rezygnację z uczestnictwa w Projekcie i utratę 

statusu Uczestnika Projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu.  

Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika Projektu, spowodowanej chorobą lub 

innymi ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga dostarczenia zwolnienia lekarskiego/ 

pisemnego oświadczenia Uczestnika Projektu o przyczynach nieobecności. 

 

d) zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności własnoręcznym podpisem, 

e) zobowiązany jest do wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet oceniających zakres 

merytoryczny zajęć, a także ankiety ewaluacyjnej na początku i po zakończeniu zajęć.  

 

 

 

http://www.krainabobra.eu/
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§ 8 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie w przypadku naruszenia przez Niego niniejszego 

Regulaminu. 

2. Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie i utratą statusu Uczestnika Projektu w 

rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się również dostarczenie Koordynatorowi Projektu 

pisemnego wniosku o skreślenie z listy Uczestników Projektu podpisanego przez rezygnującego z 

udziału w zajęciach Uczestnika Projektu lub stwierdzenie przez Koordynatora Projektu wystąpienia 

poważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. 

3. W przypadku nieuzasadnionej i późnej rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik Projektu jest 

zobowiązany zwrócić koszty organizacji poszczególnych form wsparcia, na które został 

zakwalifikowany. 

§ 9 

Udział w Projekcie jest w całości sfinansowany ze środków, przewidzianych na ten cel w budżecie Projektu, 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego a także Budżetu Państwa. 

 

§ 10 

1. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2012r. 


