„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

REGULAMIN OPERACJI
„Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy działalności
gospodarstwa rolnego”
Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w operacji „Gospodarstwo opiekuńcze jako
przykład innowacyjnej formy działalności gospodarstwa rolnego”, zwanej dalej Operacją, realizowaną
na podstawie umowy w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2022 – 2023, konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
2.
Organizatorem Operacji jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli,
ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, zwany dalej Organizatorem.
3.
Partnerami są: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik, Koło
Gospodyń Wiejskich "Wałowianki" z Wałowic, Wałowice 34a, 24-340 Józefów nad Wisłą.

4.
Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa
lubelskiego
na
rzecz
podejmowania
inicjatyw
w
zakresie
tworzenia
i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych, wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja
bieżących problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania pomiędzy
przedstawicielami różnych środowisk w zakresie gospodarstw opiekuńczych.
5.
Operacja składa się z dwóch form: trzydniowy wyjazd studyjny do wybranych 5 gospodarstw
opiekuńczych zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego,
udział
w
3-4
godzinnych
warsztatach
dla
uczestników
w dwóch z wizytowanych gospodarstw, wizyta w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Minikowie -seminarium na temat zakładania i prowadzenia gospodarstw opiekuńczych.
Drugą formą realizacji operacji będzie spotkanie podsumowujące, 4-godzinne spotkanie
zorganizowane po wyjeździe studyjnym, w Centrum Innowacyjno - Szkoleniowym w LODR
w Końskowoli.
6.
Wyjazd studyjny do wybranych gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko
– pomorskiego odbędzie się w dniach 27-29-09-2022.
7.
Spotkanie podsumowującego zorganizowane po wyjeździe studyjnym dla jego uczestników,
w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowe LODR w Końskowoli odbędzie się dnia 04-10-2022.
8.
Wyjazd studyjny odbędzie się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
9.
Spotkanie podsumowującego zorganizowane po wyjeździe studyjnym dla jego uczestników,
odbędzie się w Końskowoli,
ul. Pożowska 8, Centrum Innowacyjno-Szkoleniowe LODR
w Końskowoli.
10.
Informacje dotyczące organizacji i realizacji Operacji będą zamieszczone na stronie internetowej
organizatora: www.lodr.konskowola.pl portalu KSOW: www.lubelskie.ksow.pl oraz na stronie Partnera
operacji: www.lgdkrasnik.pl, oraz na portalu społecznościowym Facebook partnera operacji : KGW
„Wałowianki" z Wałowic.

Założenia Operacji i zasady rekrutacji
1.
Uczestnikami Operacji są rolnicy, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele
samorządów i pracownicy instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mieszkańcy
obszarów wiejskich, doradcy zajmujący się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich., osoby
zainteresowane tematyką gospodarstw opiekuńczych, tworzeniem takich gospodarstw, osoby
zainteresowane tematyką wyjazdu.
2.
Uczestnikami wyjazdu studyjnego i spotkania podsumowującego będzie 20 rolników lub
mieszkańców obszarów wiejskich lub członków organizacji pozarządowych lub przedstawicieli
samorządów i pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub osób
zainteresowanych tematyką gospodarstw opiekuńczych zainteresowane tematyką gospodarstw
opiekuńczych, tworzeniem takich gospodarstw, osoby zainteresowane tematyką wyjazdu oraz 10
doradców rolnych zajmujący się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich.
3.
Zgłoszenia udziału w Operacji potencjalni uczestnicy dokonują, wypełniając Kartę zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie. Karta zgłoszenia musi być podpisana przez uczestnika
i dostarczona do LODR w Końskowoli osobiście, przesłana pocztą lub skanem na podany w zaproszeniu
adres email. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w operacji decyduje
kolejność zgłoszeń. Jeżeli karta będzie dostarczona skanem należy dostarczyć do organizatora oryginał
karty najpóźniej w dniu wyjazdu. Organizator przekaże Partnerom Operacji Kartę zgłoszenia, planowany
harmonogram wyjazdu i niniejszy Regulamin.
4.
Organizator i Partnerzy zobowiązani są zamieścić na stronach internetowych, portalach
społecznościowych
informację o naborze uczestników Operacji, kartę zgłoszenia, planowany
harmonogram wyjazdu i regulamin wyjazdu.
5.
Do prawidłowej realizacji operacji wymagany jest udział 10-ciu doradców i 20-stu rolników, lub
mieszkańców obszarów wiejskich lub członków organizacji pozarządowych lub przedstawicieli
samorządów i pracowników instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub osób
zainteresowanych tematyką gospodarstw opiekuńczych.
6.
Partnerzy operacji wskażą uczestników, których zrekrutowali.
7.
Wypełnione i podpisane przez uczestników Karty zgłoszeń uczestników Operacji biorących udział
w wyjeździe studyjnym, Partnerzy przekażą Organizatorowi w oryginale najpóźniej w dniu wyjazdu.
8.
Organizator i Partnerzy zobowiązani są do rozpowszechnienia informacji z wjazdu studyjnego
i spotkania podsumowującego „Gospodarstwo opiekuńcze jako przykład innowacyjnej formy
działalności gospodarstwa rolnego” na stronach internetowych i portalach społecznościowych.
Informacja ma służyć upowszechnieniu informacji z zakresu projektu oraz zaprezentować dobre
przykłady gospodarstw opiekuńczych.
9.
Zgłoszenie udziału w Operacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do
przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdzenie, że uczestnik spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do uczestnictwa.
Przestrzeganie zasady zgodności, niezbędności i racjonalności kosztów
1. Organizator pokrywa koszty udziału w wyjeździe studyjnym i spotkaniu podsumowującym
zgodnie z warunkami wyboru Operacji:
 zakwaterowanie w hotelu w pokojach 1-2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
TV i wi-fi,
 wyżywienie (obiad , śniadanie, kolacja, serwis kawowy),
 transport na określonej trasie,
 obsługi pilota; praca pilota polegać będzie na obsłudze administracyjnej grupy wyjazdu
studyjnego; pilot odpowiadać będzie za zorganizowanie przejazdu i pobytu wraz
z noclegami i wyżywieniem oraz odpowiedzialny będzie za zrealizowanie programu

wyjazdu studyjnego i bezpieczeństwo uczestników; do jego zadań należy także
kontrolowanie jakości usług i ich zgodności z zamówieniem,

 standardowe ubezpieczenie (koszty leczenia, assistance, NNW+KL, składki
na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, pomocy i ochrony prawnej) każdego
uczestnika wyjazdu studyjnego,
 organizator nie pokrywa kosztów usług dodatkowych zamawianych indywidualnie przez
uczestnika.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowanie przez siebie
podczas realizacji operacji, straty oraz szkody materialne wobec Organizatora i osób trzecich,
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
3. Uczestnicy zobowiązani są do:
 przestrzegania miejsc i godzin zbiórek,
 stosowania się do poleceń Organizatora związanych z organizacją wyjazdu,
 dostosowania się do planu podróży autokarowej, stosowanie się do Regulaminu
w miejscu zakwaterowania,
 zachowanie wysokiej kultury osobistej i niezakłócanie porządku w trakcie wyjazdu
studyjnego i spotkania podsumowującego.
4. W przypadku rezygnacji po 20.09.2022 r., uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
uzasadnionych kosztów organizacji wyjazdu i spotkania podsumowującego w związku z jego
udziałem poniesionych przez Organizatora.
Ochrona danych osobowych
1.
Warunkiem uczestnictwa w Operacji jest wyrażenie zgody przez uczestników operacji
na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami)
w celu prawidłowej realizacji w/w operacji. Niewyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w w/w operacji.
2.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli, adres: ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, NIP: 716-00-14-150, REGON: 004204461, email: wodr@wodr.konskowola.pl, telefon: 81 889 06 54, zwany dalej „LODR”;
3.
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Pożowska 8, 24-130
Końskowola, e-mail: iod@lodr.konskowola.pl
4.
Administratorami danych osobowych uczestników operacji są: Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Końskowoli oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację: Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dane osobowe uczestników zgłoszonych do udziału w operacji będą przetwarzane w celu prawidłowego
jej przeprowadzenia. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie,
na przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem
i ewaluacją w/w operacji. Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym uprawnionym
podmiotom w przypadku kontroli i audytu.
5.
Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane pod innym
tytułem prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz danych organizatora
bezpiecznym połączeniem internetowym.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom operacji przysługuje prawo wglądu
w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich
przetwarzania przez organizatora.
Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne,
firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki.
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora.
„Instytucja odpowiedzialna za treść informacji – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli”.
Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl/

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

