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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 „Integracja producentów rolnych  

w obszarze produkcji substratów energetycznych” 
 
 

1. Operacja pt.: „Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów 

energetycznych” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Wielkopolska z 

Wyobraźnią” przy udziale partnerów projektu tj.: Grupa Producentów Rolnych Koźmin 

Wlkp. sp. z o.o. , Rejonowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Zdunach oraz 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca. 

2. Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” jako Partner KSOW podpisała w dniu 4 

lipca 2017 r. umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację 

operacji „Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów 

energetycznych”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 14 785,19 zł. 

Operacja mająca  na celu wzrost zainteresowania i poziomu wiedzy wśród 

producentów rolnych oraz osób zarządzających organizacjami rolniczymi z obszaru 

powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego w zakresie tworzenia wspólnych struktur i 

powiązań organizacyjnych w obszarze produkcji i optymalizacji wykorzystania 

substratu energetycznego pochodzenia rolniczego współfinansowana jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Istnieje możliwość zarejestrowania się jako 

partner KSOW, szczegółowych informacji można uzyskać pod adresem: 

www.ksow.pl Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3. Projekt obejmuje Seminarium pt.: Możliwości integracji poziomej producentów 

rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych, które odbędzie się w 

dniu 18 września 2017 r. w auli ZSP im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp. oraz 

wyjazd studyjny pt.: „Biogazownia rolnicza jako element integracji producentów 

rolnych i grup producenckich” który odbędzie się  w dniu 20 września 2017 r. 

4. Wyjazd studyjny jest integralną częścią seminarium i nie ma możliwości zgłoszenia 

się wyłącznie na tylko jedno wybrane przedsięwzięcie szkoleniowe tj. seminarium lub 

wyjazd studyjny. 

5. W uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić udział dwóch różnych 

osób w poszczególnych przedsięwzięciach szkoleniowych, które będą 

reprezentowały ten sam podmiot. 

6. Udział w Seminarium oraz wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. 

7. W projekcie może uczestniczyć osoba, która jest: 
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a. rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą na terenie powiatu 

krotoszyńskiego lub gostyńskiego albo   

b. przedstawicielem organizacji rolniczej/ grupy producentów rolnych 

zarejestrowanej na terenie powiatu krotoszyńskiego lub gostyńskiego  

c. złoży zgłoszenia w terminie do 11.09.2017 r. , meilo 

(stow@wielkopolskazwyobraznia.pl) lub w biurze LGD ul. Borecka 23, 

63-720 Koźmin Wlkp. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego, przy 

czym formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do 11.09.2017 r.  

8. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, do 

wypełnienia limitu miejsc, który wynosi 100 osób, przy czym przedstawiciele grup i 

organizacji rolniczych będą stanowić nie więcej niż 50% limitu. W przypadku braku 

odpowiedniego zainteresowania dla danej podgrupy, parytet nie będzie brany pod 

uwagę. 

9. Termin rekrutacji może zostać przedłużony przez organizatora w przypadku nie 

wypełnienia limitu miejsc.  

10. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 7 dni od 18 września 

2017 r.  zobowiązuje się pokryć koszt udziału w seminarium lub wyjeździe 

studyjnym (wyjątek stanowi udokumentowany fakt choroby lub innego zdarzenia 

losowego) lub zapewnić zastępstwo osoby spełniającej wymogi formalne. 

11. Szczegółowe informacje w biurze LGD lub pod nr tel. 782 386 222.  

 


