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REGUTAMIN REKRUTAOI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,NATURA-lnie LOKAINIE - kampania na rzecz tworzenia kr6tkich lafcuch6w dostaw w Powiecie

tomiyfskim"

s1
Przepisy 0g6lne

l.

Niniejszy regulamin okreila zasady rekrutacji,

uczestnictwa

w

w tym naboru i doboru uczestnik6w oraz

projekcie pt. ,,NATURA-lnie LOKALNIE

-

zasady

kampania na rzecz tworzenia kr6tkich

laicuch6w dostaw w Powiecie tomiyriskim".

2.

Projekt jest wsp6tfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujEca w obszary wiejskie.

3.

Realizatorem projektu

jest Powiat tomiy6ski, ul. szosa Zambrowska Uz7, r&-4oo tomia.

Biuro

projektu jest czynne od poniedzialku do piEtku w godzinach od 7.30 do 15.30.

4. Projekt realizowany jest w okresie od !.O4.2OL9 r. do 31.10.2019r.
5. Rekrutacja do projektu bedzie prowadzona w spos6b jawny iotwarty dla wszystkich

zainteresowanych

oraz zgodnie z zasadq r6wno(ci szans kobiet imqiczyzn.

92
Slownik pojqd

llekroi w regulaminie wymienia sie pojQcia
Projekt

-

nale2y przez

:

to rozumied projekt pn. ,,NATURA-lnie

LOKALNIE

-

kampania na rzecz tworzenia

kr6tkich lafcuch6w dostaw w Powiecie tomiydskim", realizowany w ramach Planu Dzialania Krajowej

sieci obszar6w wiejskich na

lata

2oL4 -zo2o, plan operacyjny na lata 201g-2019, konkurs nr

3/2019 dla partner6w Krajowej Sieci Obsza16w Wiejskich;
Lider Projektu

-

naleZy przez

Partnerzy Projektu

-

to rozumied Powiat tomiyiski;

nale2y przez

to

rozumiei pahstwowq WyZsza Szkole lnformatyki

i Przedsiqbiorczoici w Lomiy oraz Regionalny OSrodek Kultury w

Uczestnik/Uczestniczka

-

tomiy;

oznacza osobe zakwalifikowanq do udzialu w projekcie;

Kandydat na uczestnika Projektu

-

naleiy przez

to

rozumied osobQ zainteresowana udzialem

w projekcie, kt6ra zloZyla formularz zgloszeniowy do projektu;
Komisja Rekrutacyina - naleiy przez to rozumied zesp6l os6b powolanych przez Partner6w Projektu,
weryfikujqcych dokumenty i zatwierdzajAcych listy uczestnik6w/ uczestniczek;
Biuro Proiektu

-

oznacza siedzibe Powiatu

tomiyfskiego, ul.

Szosa Zambrowska !/27,78-4OO

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tomiy, ul. Szosa Zambrowska f/21,19-4OO
tel. 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Lomia.

tomia, pok6j

323
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03
Cel i zaloienia Projektu

1.

Celem gl6wnym operacji

fachowych

w

jest zdobycie, uzupelnienie lub rozszerzenie wiedzy

zakresie rolnictwa ekologicznego

i

i

prowadzenia gospodarstwa

umiejqtno3ci

w

systemie

gospodarstwa ekologicznego przez indywidualnych rolnik6w/producent6w z terenu Powiatu
tomiyfiskiego oraz tworzenia kr6tkich laricuch6w dostaw, tworzenia sieci wsp6lpracy, wdraiania
innowacji oraz ich promocja poprzez m.in. szkolenia, wizyty studyjne, dzialania promocyjne,
kongres polqczony z targami ekoiywnoici czy doradztwo specjalistyczne w okresie kwiecieri

-

paidziernik 2019 roku.

2.

Projekt zaklada wsparcie dla 20 przedstawicieli gospodarstw/producent6w iywnosci ekologicznej
z

terenu Powiatu tomiyrlskiego.
S4
Formy wsparcia

1.

W Projekcie przewiduje siq nastepujEce zadania:

1)
2)
3)

cykl 6 -jednodniowych szkolef

4)

opracowanie

z

tematyki projektu;

2 wyjazdy studyjne do Grup/Zrzeszeh Producent6w 2ywno6ci Ekologicznej;

wydanie prospektu handlowego dla kaidego gospodarstwa biorecego udzial w projekcie;

4

felieton6w filmowych

o

gospoda

rstwach/producent6w biorqcych udzial

w Projekcie;

5) cykl 6 artykul6w prasowych na temat gospoda rstw / producent6w biorqcych udzial w projekcie;
6) utworzenie bazy internetowej gospodarstw/producent6w iywnoici ekologicznej;
7) organizacjq w ltomiyfiskiego Kongresu Rolnictwa Ekologicznegoi
8) indywidualne doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia ekogospodarstw
(we wszystkich zidentyfikowanych przez uczestnik6w obszarach).

2.
3.

Udzial w Projekcie jest bezptatny.

Podejmowane

w

Projekcie dzialania prowadzone bqdq z zachowaniem zasady r6wnosci szans.

Beneficjent Projektu jest zobligowany do uczestnictwa we wszystkich formach przewidzianych
w Projekcie.

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tomiy, ul. Szosa Zambrowska t/27, !8-4OO Lomia, pok6j 323
tel. 85 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska @ powiatlomzynski.pl
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9s
Zasady rekrutacji
L,

Rekrutacja uczestnik6uuczestniczek do Projektu prowadzona jest przez Lidera Projektu.

2.

Warunkiem objqcia kandydata/kandydatki procesem rekrutacyjnym jest zloienie przez niego/niq
prawidlowo wypelnionego i wlasnorQcznie podpisanego Formularza zgloszeniowego.

3.

Formularz zgloszeniowy dostqpny jest w siedzibie Lidera Projektu, ul. Szosa Zambrowska U27,
18-400

4.

tomia (pok6j 323) oraz na stronie internetowej www.powiatlomzvnski.ol.

Formularz zgloszeniowy naleiy dostarczyd do siedziby Lidera osobiScie, drogq pocztowq, lub scan

drogE elektronicznq (e-mail: edvta,zawoiska@oowiatlomzvnski.ol). KaZdy Formularz otrzyma
indywidualny numer ewidencyjny.
5.

Formularze zgloszeniowe przyjmowane bqdq w okresie

5.

Formularze zgloszeniowe zloione po termanie nie bqdq rozpatrywane.

7.

Zloienie Formularza zgloszeniowego nie jest r6wnoznaczne z zakwa lifikowaniem do udzialu

od 08.07.2019r. do 29.07.20!9 t.

w Projekcie.

8. O
z

9.

uczestnictwie

w

Projekcie decyduje kolejnosi wplywu Formularzy zgloszeniowych,

zastrzeieniem pkt.9.

Pierwszeristwo bqdq mialy osoby spelniajqce, zaloione w projekcie, kryteria wiekowe tj. osoby
do 35 roku iycia.

10.

O

zakwalifikowaniu

do

udzialu

w

Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna powolana

ZarzEdzeniem Starosty Lomiyfi skiego.

11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysluguje od niej odwolanie.
12. Komisja Rekrutacyjna opracuje listg podstawowq os6b zakwalifikowanych do Projektu oraz listq
rezerwowq.
13. Osoby

z

listy rezerwowej mogq zostaC wlqczone do Projektu

lub przerwania uczestnictwa

w

w

przypadku rezygnacji

Projekcie przez osoby z listy podstawowej, z zastrzezeniem,

iiw pierwszej kolejnosci wybrana zostanie osoba spelniajEca zalo2one kryterium

wiekowe,

a w przypadku braku kandydat6w - kolejna z listy rezerwowej.

14. Osoby zakwalifikowane do udzialu

w

Projekcie oraz osoby

z listy rezerwowej powiadomione

zostanE o wynikach idecyzji Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tomiy, ul. Szosa Zambrowska f/27, L8-4OO Lomla, pok6j 323
tel. 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl
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15' osoba skladajqca Formularz zgloszeniowy wyra2a zgodq na przetwarzanie danych osobowych
przez Lidera Projektu.

16. Uczestnik Projektu

jest zobowiqzany wziqi udzial we wszystkich formach

przewidzianych

Projektem.

17' W przypadku braku wymaganej liczby uczestnik6w dopuszcza siq przedlu2enie terminu naboru
do czasu osiqgniqcia zakladanej liczby uczestnik6w.

$6
Obowiqzkistron

1. Do obowiqzk6w

Lidera Projektu nale2y zapewnienie wlaSciwych warunk6w

wszystkich przewidzianych

do

realizacji

w Projekcie form wsparcia, w tym: wyiywienia, nocleg6w, trener6w,

ekspert6w, sal szkoleniowych, doradc6w itp.

2.

Do obowiqzk6w uczestnika/uczestniczki Projektu nale2y aktywne uczestnictwo we wszystkich
przewidzianych

w

Projekcie formach wsparcia oraz bie2qce informowanie Lidera projektu

o wszystkich zdarzeniach mogqcych zakl6cii jego dalszy udzial w projekcie.

3.

Uczestnik/ uczestniczka Projektu wyra2a zgodq na udostqpnienie swojego wizerunku

w

celu

udokumentowania dziala6 przewidzianych w Projekcie, niezbqdnych do jego rozliczenia.

5z
I

nformacie

d

otyczqce przetwa rza n ia i przechowywania da nych osobowych

Obowiqzek informacyjny realizowany zgodnie
i Rady (UE) 2016/679

z

z art. 13 Rozporzqdzenia parlamentu

dnia 27 kwietnia 201,6 r.

z przetwarzaniem danych osobowych

dyrektywy 95146/WE (Dz. Urz. UE

L

w sprawie ochrony os6b fizycznych

iw sprawie swobodnego przeptywu takich

nr 119

Europejskiego

z 04.05.2076 r., s.1),

w zwiqzku

danych oraz uchylenia

dalej: RODO.

Celem realizacji obowiqzku informacyjnego podaje siq do wiadomo6ci nastqpujqce zasady dotyczqce
przetwarzania danych osobowych obowiqzujqce w Starostwie powiatowym w tomiy:

L.

Administratorem danych osobowych jest: Starosta tom2yfiski, ul. Szosa Zambrowska L127,
18-400 tomia, tel. 86 215-69-00, e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl.

2' Z lnspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w tom2y mozna kontaktowad
siq pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w tom2y, ul. Szosa Zambrowska L/27,18-400 tom2a

lub za po5rednictwem e-mail: iod@powiatlomzynski.pl.

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tom2y, ul. Szosa Zambrowska t/27,18-4OO tom2a, pok6j 323
tel. 86 215-59-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl
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3. Celem przetwarzania danych osobowych jest
jej zrealizowania

i

realizacja operacji, udokumentowanie

otrzymanie refundacji zgodnie

z

obowiazujEcymi przepisami prawa

na podstawie artykulu 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

4.

Zaleinie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogq byi: organy

administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione do takich czynnosci

(w

zakresie

wynikajqcym z przepis6w prawa), dostawcy uslug informatycznych (w zakresie niezbqdnym do
zapewnienia obslugi informatycznej Administratora), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie

bieiacej obslugi finansowej Administratora), inne podmioty realizujqce uslugq koricowq (w
zakresie wynikajqcym z zawartych z Administratorem um6w, porozumief lub innych narzqdzi
prawnych).

5.

Okres przechowywania danych wyznaczony zostaje na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. z 2019 r. poz.553 i73O), a w przypadku
form wsparcia okreSlonych

wS4 ust. 1 pkt 3 - 7 niniejszego

Regulaminu - do momentu wycofania

zgody.

6.

Kaida z os6b, kt6rej dane sq przetwarzane ma prawo do ildania od Administratora dostqpu
do danych osobowych jej dotyczacych, ich sprostowania, usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia
danych.

7.

Kaida z os6b, kt6rej dane se przetwarzane ma prawo do cofniqcia zgody w dowolnym momencie
bez wplywu na zgodnoSC z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofniqciem.

8.

Kaida z os6b, kt6rej dane sE przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

-

9.

Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa

w

projekcie. Niepodanie danych

skutkowad bqdzie odrzuceniem zgloszenia udzialu,
10. Administrator nie stosuje mechanizm6w zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
stosuje profilowania.

s8
Postanowienia kofcowe

1.

Zastrzega siq prawo wprowadzenia zmian

w niniejszym Regulaminie w

przypadku zaistnienia

wtoku realizacji okolicznoici wymagajQcych uregulowania, w tym z uwagi na zmiane warunk6w

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tomiy, ul. Szosa Zambrowska 1/27, f8-4OO Lomia, pok6j323
tel. 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl
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realizacji Projektu, a takie w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia okreSlonych zmian ze

strony instytucji przyznajqcej dofinansowanie, bqdi innych organ6w lub instytucji uprawnionych
do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach.

2.

Zasrzega

sie prawo

zaprzestania realizacji Projektu

w razie rozwiQzania umowy

o dofinansowanie Projektu.

3.

O wszelkich zmianach dotyczacych zasad i warunk6w wsparcia, Lider projektu poinformuje
indywidualnie uczestnik6vuczestniczki Projektu oraz zamiesci odpowiednie informacje na stronie

internetowej Lidera Projektu.

4.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1-3 uczestnikowi/uczestniczce projektu nie przyslugujq
2adne roszczenia odszkodowawcze, w szczeg6lnoSci wobec Lidera projektu.

Zalaczniki:
Wz6r formularza zgloszeniowego

ST

STA

l,ech

izablovskr

Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w tomiy, ul. Szosa Zambrowska 1/27, l8-4OO Lomla, pok6j3a3
tel. 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

