
REGULAMIN REKRUTACJI 

 na warsztaty kulinarne pn.:

„Rogale i Gęsina na Św. Marcina...”

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zakres wsparcia i warunki naboru na warsztaty kulinarne połączone z pokazem 
nakrywania  stołu.  Zadanie  (koszt  wynagrodzenia  dla  osoby prowadzącej  warsztaty  wraz  z  zakupem 
produktów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  warsztatów)  realizowane  jest   w  ramach  działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . 

2. Warsztaty  realizowane będą w następujących terminach:

− 21.10.2014 r. - w świetlicy wiejskiej w Rozgartach dla mieszkańców z terenu Gminy Grudziądz 
(13 osób), w godz. 10:00 – 15:00

− 23.10.2014 r. - w świetlicy wiejskiej w Robakowie dla mieszkańców z terenu Gminy Chełmno,  
Stolno i Lisewo (łącznie 27 osób, po 9 osób z terenu z każdej z gmin), w godz. 10:00 – 15:00.

3. Celem zadania jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej,  
integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego 
LGD  oraz  promocja  obszaru  objętego  Lokalną  Strategią  Rozwoju  (LSR).  Zadaniem  jest  również 
motywacja  do podejmowania  nowych  inicjatyw zmierzających  do rozwoju nowych  form działalności 
pozarolniczych. 

II. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, powyżej 18 r. ż, będące:

• osobami zamieszkującymi obszar LGD „Vistula-Terra Culmensis”,  tj.  obszar objęty Lokalną 
Strategią Rozwoju (mieszkańcy gmin wiejskich: Grudziądz, Chełmno, Lisewo, Stolno),

Pierwszeństwo będą miały osoby będące:
• lokalnymi działaczami –  członkowie KGW (formalne, nieformalne), członkowie organizacji 

pozarządowych, liderzy –  sołtysi, radni oraz osoby aktywnie uczestniczący w  życiu 
społeczeństwa.

2. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie, spełniające wszystkie powyższe kryteria, zobowiązują 
się do złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego.

                                                                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 



3.  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze LGD, mieszczącym się w przy budynku 
Urzędu Gminy Stolno lub u poszczególnych Koordynatorów Gminnych:

• Gmina Chełmno – Koordynator Marcin Pilarski - pracownik UG Chełmno

• Gmina Grudziądz – Koordynator Jacek Zyglewicz- pracownik UG Grudziądz

• Gmina Lisewo – Koordynator Halina Chrzanowska- pracownik UG Lisewo

• Gmina Stolno – Koordynator Anna Bochen - pracownik UG Stolno

◦  Koordynator Agnieszka Ziółkowska - pracownik UG Stolno

Termin     składania     formularzy     rekrutacyjnych     :     

od   06.10.2014 – 15.10.2014    r.     do     godz.     14:00  
4. LGD przeprowadzi jeden nabór uczestników, gdzie wybranych zostanie 40 Uczestników warsztatów. 

5. Wybór uczestników warsztatów  będzie dokonany na podstawie złożonych formularzy, gdzie o 
zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie  decydować będzie zamieszkanie obszaru objętego LSR 
oraz określenie  statusu  wskazującego na  aktywność  społeczną.   W przypadku większej liczby osób 
spełniających kryteria, decydować będzie data i godzina  złożenia formularza rekrutacyjnego (kolejność 
zgłoszeń). Stworzona zostanie również lista rezerwowa osób  chętnych do udziału w warsztacie.

6. Oceny kwalifikowalności uczestnictwa w warsztatach  dokonuje Kierownik biura LGD na podstawie 
Karty oceny formularza rekrutacyjnego. 

7. Na podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych Kierownik biura LGD z koordynatorami 
gminnymi dokonają ostatecznego wyboru uczestników warsztatów.  Uczestnik warsztatu  zostanie 
poinformowany   pisemnie     lub     telefonicznie     o     zakwalifikowaniu     si  ę   do udziału w  warsztacie. 

8. Decyzja o wyborze uczestników warsztatów jest ostateczna i nie podlega procesom odwoławczym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd LGD.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu leży w kompetencji Zarządu LGD.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
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