REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W OPERACJI
„Malowniczy Wschód” – fascynuje, integruje i … aktywizuje
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Realizatorem operacji „Malowniczy Wschód” – fascynuje, integruje i …
aktywizuje jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
z siedzibą w Chełmie Pl. Niepodległości 1/330, 22-100 Chełm.
2.Operacja współfinansowana jest ze środków wyprzedzającego finansowania
Schematu II Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju
Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych Samorządu
Województwa Lubelskiego.
3.Cele operacji:
a) promowanie aktywności społecznej, postaw przedsiębiorczych, a także
wzmocnienie więzi społecznych oraz więzi z miejscem zamieszkania wśród
mieszkańców gmin: Leśniowice, Wojsławice, Dorohusk i Żmudź,
b) zdobycie umiejętności tworzenia questów oraz możliwości ich
wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru przy
wykorzystaniu
lokalnego
potencjału
kulturowego,
przyrodniczego
i turystycznego,
c) opracowanie innowacyjnej oferty turystycznej - 4 questów rowerowych dla
obszaru zlokalizowanego przy Trasie rowerowej „Malowniczy wschód”.
Ulotki questów opracowane przez Uczestników operacji zostaną
wydrukowane w nakładzie 12 000 sztuk.
4.Operacja adresowana jest do 56 mieszkańców gmin: Leśniowice,
Wojsławice, Dorohusk i Żmudź, w tym 36 osób młodych w wieku 15-24
lata oraz 20 osób starszych w wieku powyżej 60 r.ż. życia,
zainteresowanych
zwiększeniem
swojej
aktywności
społecznej,
podejmowaniem inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu oraz
rozwojowi obszarów wiejskich.
5.Miejsce i termin realizacji operacji
Operacja realizowana będzie dwuetapowo, w okresie 01.07.201630.09.2016 r.:
Etap I – 2-dniowy wyjazd studyjny „Na questowym szlaku dobrych
praktyk” po terenie województwa świętokrzyskiego i lubelskiego (Opatów,
Ujazd, Zwierzyniec)/ termin realizacji: lipiec-sierpień
Etap II – 2-dniowe warsztaty stacjonarne „Odkrywcy na Malowniczym
Wschodzie” realizowane na terenie gmin: Leśniowice, Wojsławice, Żmudź
i Dorohusk/termin realizacji: sierpień- wrzesień
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Każdy z etapów realizowany będzie w 4 grupach 14-osobowych (grupy
gminne). Szczegółowy program operacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1.Zgłoszenia uczestnictwa w operacji należy dokonać na Karcie zgłoszenia
uczestnictwa w operacji (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2.Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez Realizatora operacji
(weryfikacja pod względem poprawności wypełnienia Karty zgłoszenia, w tym
złożenie wymaganych podpisów, wskazanie miejsca zamieszkania wraz
z danymi kontaktowymi, wskazanie statusu Uczestnika).
3.Podstawą zakwalifikowania do udziału w operacji będzie poprawnie
wypełniona Karta zgłoszenia, miejsce zamieszkania oraz status Uczestnika
(wiek 15-24 lata/powyżej 60 r.ż.).
4.Maksymalna liczba Uczestników operacji wynosi 56 osób. Z każdej z gmin
objętych operacją zostanie wybranych po 14 Uczestników operacji. W
przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zaplanowana liczba miejsc,
o zakwalifikowaniu się do udziału w operacji decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
5. Wypełnione i podpisane Karty zgłoszenia należy składać w terminie do
dnia 20 lipca 2016 roku bezpośrednio w biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
przy Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie w godz. 8.00-16.00 bądź przesyłać
faksem na nr 82 562-75-71 lub w formie skanu na adres mailowy:
biuro@ziemiachelmska.pl.
III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Realizator operacji gwarantuje Uczestnikom operacji:
a) transport, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie oraz realizację programu
w trakcie wyjazdu studyjnego,
b) materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas warsztatów stacjonarnych.
2.Do udziału w warsztatach stacjonarnych niezbędne jest posiadanie
sprawnego roweru (część zajęć odbywać się będzie w terenie) oraz stan
zdrowia pozwalający na jazdę rowerem.
IV. KONTAKT
Dodatkowe informacje związane z operacją uzyskać możną w Biurze LGD
„Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1/330, 22 – 100 Chełm (budynek
Gmachu, III piętro),
tel./fax.: 82 562-75-71, e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl
Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w operacji:
Zał. Nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w operacji
Zał. Nr 2 – Program operacji.
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