Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regulamin
projektu współpracy „Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”, adresowanego do dorosłych
mieszkańców 11 gmin należących do obszaru działalności LGD „Żywiecki Raj”
(Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka,
Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka).

„Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie” realizowanego przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa
Działania „Żywiecki Raj” oraz LGD Fundację "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy" i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 421
„Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
§1
Informacje o Projekcie.
1.
Celem głównym Projektu jest promocja obszarów partnerskich LGD - turystyki,
rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia
kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD – integracji, aktywizowania mieszkańców
i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów
i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013r. do 31 lipca 2014r.
2. Program projektu:
1. Spotkanie edukacyjne z zakresu tworzenia questu – liczba godzin 8; termin luty/marzec
2014 r.; godz. 9:00-17:00.
2. Spotkanie wyjazdowe wprowadzającego do metodologii questingu – 2 dni; termin: 1-2
kwietnia 2014 r.; Obszar LGD „Morawskie Wrota” (Gmina Krzyżanowice, Gmina Gorzyce,
Gmina Godów).
3. Spotkanie dot. opracowania questów:
- kart inwentaryzacyjnych atrakcji turystycznych – liczba godzin 3: termin: kwiecień 2014r..
- sporządzanie wierszowanych wskazówek – liczba godzin 3: termin maj/czerwiec 2014r.
4. Spotkanie edukacyjne związane z przetestowaniem questu - liczba godzin 3: maj/czerwiec
2014r.
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§2
Zasady rekrutacji.
1. W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, mieszkające na terenie 11 gmin należących
do obszaru działalności Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” tj. mieszkańcy gmin:
Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, RadziechowyWieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl
oraz w biurze LGD „Żywiecki Raj”. Dokumenty należy przesłać na adres
biuro@leader-zywiec.pl lub dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, do siedziby biura
Stowarzyszenia (ul. Pod Górą 4, 34-300 Żywiec).
3. Rekrutację przeprowadzi Koordynator Projektu.
4. W przypadku większej liczby zainteresowanych decyzja o zakwalifikowaniu oparta
zostanie na kolejności zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do
zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 10 uczestników w każdej grupie – gminie.
W wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa kandydatów, ewentualnie
lista rezerwowa.
§3
Obowiązki Uczestnika Projektu.
1.Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w projekcie i we wszystkich jego blokach
tematycznych w pełnym wymiarze czasowym.
2. Obecność na szkoleniu, uczestnictwo w wyjeździe oraz odbiór materiałów promocyjnych
dokumentowana jest własnoręcznym podpisem Uczestnika, oddzielnie dla każdego
dnia/zadania.
3. Uczestnicy mają obowiązek bieżącego informowania organizatora projektu o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w Projekcie.
4. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia
postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje
Koordynator Projektu.
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5. Nieuzasadnione wycofanie się uczestnika z projektu, w trakcie jego realizacji, będzie
skutkowało obarczeniem kosztami poniesionymi przez organizatora projektu uczestnika
projektu.
§4
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia
okoliczności to uzasadniających.

Żywiec, dnia 03.02.2014 r.
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