REGULAMIN REKRUTACYJNY
uczestników wizyty studyjnej do Austrii (obszar Karyntii)
realizowanej w ramach projektu współpracy
pn. Turystyka na Pogórzu
A. Postanowienia ogólne
1. Wizyta studyjna organizowana jest przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała z siedzibą
w Zakliczynie, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Tuchowie oraz Stowarzyszenie
„Na Śliwkowym Szlaku” z siedzibą w Iwkowej, w ramach projektu współpracy pn. Turystyka na
Pogórzu.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w/w wizyty studyjnej.
2. Wizyta studyjna realizowana będzie w Austrii, Karyntii, w tym: St. Paul, Rattendorf, Hermagor na
obszarze działania Slow Food Travel, w terminie 15-18 września 2022 r.
3. Wizyta studyjna ma na celu zapoznanie się z systemem Slow Food Travel, poznanie dobrych
praktyk, w szczególności w zakresie sieciowania współpracy, w dziedzinie turystyki
z wykorzystaniem zasobów lokalnych, w tym udział w szkoleniu warsztatowym, w warsztatach
kulinarnych na szlaku Slow Food Travel, w spotkaniach z uczestnikami projektu Slow Food Travel
oraz promocję Mikroregionu Pogórze.
4. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział mieszkańcy, osoby działające na obszarze
powstającego Mikroregionu Pogórze, tj. obszar Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” (wyłącznie
osoby pełnoletnie), w szczególności, w zakresach związanych z tematyką wyjazdu:
w partnerstwach, organizacjach, turystyce, enoturystyce i dokonały zgłoszenia obiektu/miejsca
do udziału w projekcie pn. Turystyka na Pogórzu, w ramach realizowanego zadania identyfikacja
i aktualizacja bazy danych zasobów lokalnych oraz przedstawiciele ww. LGD.
5. Osoba/podmiot, który dokonał zgłoszenia obiektu/miejsca do udziału w projekcie pn. Turystyka
na Pogórzu może w swoim imieniu wskazać osobę do jej reprezentacji w wizycie studyjnej.

6. W wyjeździe studyjnym mogą wziąć udział osoby o których mowa w pkt. A ust. 4 i 5, które wraz
z Formularzem zgłoszeniowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przedłożą
Deklarację współpracy stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy wizyty studyjnej zobowiązują się do przekazania szerszemu gronu zdobytych
informacji oraz do udziału w dalszym budowaniu i rozwoju obszaru Mikroregionu Pogórze
w ramach realizacji operacji, w oparciu o pozyskane informacje, szczególnie Slow Food Travel.
8. Przedstawiciele LGD zobowiązują się do reprezentowania całego obszaru LGD, odpowiedzialności
za wdrożenie otrzymanej wiedzy na terenie swojego LGD, w tym m.in. wykonania dokumentacji
fotograficznej i merytorycznej poprzez spisanie wniosków z warsztatów, spotkań i dyskusji
moderowanych, które zostaną wykorzystane w ramach operacji w zakresie dalszego rozwoju
Mikroregionu.
9. Liczba uczestników wizyty studyjnej : 19 osób (z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała –
5 osób, z Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju – 6 osób, z Stowarzyszenia „Na Śliwkowym
Szlaku” – 8 osób).
10. Każde LGD (tj. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Pogórzanie Stowarzyszenie Rozwoju,
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”) może reprezentować jeden przedstawiciel.
11. Program wizyty studyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
12. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.
13. Wizyta studyjna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, w ramach poddziałania 19.3
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
B. Rekrutacja
1. Informacja o rekrutacji uczestników wraz z Regulaminem i załącznikami, zamieszczona zostanie
na stronie internetowej: Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała: www.dunajecbiala.pl;
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju: www.psr.tuchow.pl; Stowarzyszenia „Na Śliwkowym
Szlaku”: www.nasliwkowymszlaku.pl.
2. Rekrutacja uczestników wizyty studyjnej prowadzona będzie w sposób otwarty, na podstawie
złożonego Formularza zgłoszeniowego (wraz z Formularzami informacyjnymi dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych), stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz
Deklaracji współpracy, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Przez złożenie formularza i deklaracji rozumie się przesłanie wypełnionych i podpisanych
dokumentów na adres e-mail: turystyka.na.pogorzu@dunajecbiala.pl lub osobiste dostarczenie
do Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, w terminie
od 1 września 2022 r. do 8 września 2022 r.

3. W razie braku wystarczającej liczby zgłoszeń wystosowane zostaną zaproszenia indywidualne.
4. Złożenie Formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie będą brane
pod uwagę.
6. Zgłoszenia bez Deklaracja współpracy, nie będą brane pod uwagę.
7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa wizycie studyjnej decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu do Biura Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała.
9. O wyborze uczestników decydować będzie Koordynator projektu (po konsultacji z Partnerami),
po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w pkt A.4 - A.5 oraz pkt. B.1 - B.8
niniejszego Regulaminu.
10. Po zakończeniu terminu rekrutacji Organizatorzy sporządzają jedną wspólną listę uczestników
wizyty studyjnej wraz z listą rezerwową.
11. Po zakończeniu procesu rekrutacji, osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej zostaną
poinformowane telefonicznie.

