Regulamin wyjazdu studyjnego
do Lokalnej Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
i Vilkauda Region Fishery Local Action Group – Wilno
organizowanego w ramach operacji własnej
pt. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy
promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie
działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych
realizowanej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”

1.

Wyjazd studyjny, zwany dalej „wyjazdem” jest organizowany

w ramach działania

4.3 Działania prowadzone w ramach współpracy Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze"
na lata 2014-2020”.
2.

Celem wyjazdu (czterodniowe szkolenie (12 godzin), wizyta studyjna) jest przedstawienie
rozwiązań dotyczących synergii działalności rybackiej z ochroną środowiska w kontekście
zwiększenia dochodów rybaków, prezentacja

komercyjnej oferty turystycznej

zbudowanej na bazie walorów przyrodniczych regionu i przystosowania do celów
turystycznych gospodarstwa rybackiego – w szczególności gastronomia oparta na rybach
produkowanych w stawach karpiowych oraz w jeziorach, w zakresie potraw z ryb,
przedstawienie hodowli ryb z regionu (głównie karpiowate) oraz gospodarki jeziorowej,
wylęgarnictwa i podchowu gatunków ryb drapieżnych, warsztaty z przedstawicielami
stowarzyszeń producentów ryb, LGD i FLAG oraz nawiązanie współpracy transnarodowej
pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji
mieszkańców obszarów rybackich.
Warunki naboru uczestników wyjazdu studyjnego

1. Uczestnik wyjazdu musi być osobą pełnoletnią. Uczestnikami wyjazdu powinni być:


przedstawiciele sektora rybackiego,



Zarząd RLGD,



przedstawiciele samorządu terytorialnego,



przedsiębiorcy z branży około rybackiej,



członkowie RLGD.

2. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona i wynosi: 30 osób. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc na wyjazd studyjny, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.
3. Podstawą udziału w wizycie studyjnej jest:


dostarczenie (przesłanie lub doręczenie) do Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
wypełnionego

oraz

podpisanego

własnoręcznie

przez

uczestnika

„Formularza

zgłoszeniowego” w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 11.00 (liczy się data
wpływu pisma do Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie ”).
Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone po upływie ostatecznego terminu nie będą brały
udziału w procesie rekrutacji.

5. Osoby zakwalifikowane na wyjazd zobowiązane są do opłaty w wysokości 105,50 zł.

6. Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd zostanie przekazana drogą telefoniczną
w dniu 8 sierpnia 2019 r.

7. Opłatę należy uiścić na wskazany numer konta bankowego Stowarzyszenia:
LWBS z siedzibą w Drezdenku, oddział Stare Kurowo
Nr 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050
Termin dokonania wpłaty zostanie ustalony po zakwalifikowaniu uczestników wyjazdu.

8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zostaje przekazana
na rzecz RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Terminy wyjazdu studyjnego

Planowany termin wyjazdu studyjnego: 8-12.09.2019 r.

Postanowienia końcowe

1. Wybór uczestników wyjazdu dokonuje Zarząd RLGD w oparciu o niniejszy Regulamin.
2. Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” zastrzega sobie zmianę
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych
i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe.

