
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 
"Cztery Horyzonty – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o walory 

turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania” 

 
§1 

Informacje o projekcie 
 

Projekt "Cztery Horyzonty – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o 
walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania” jest kolejną edycją regionalnego programu 
wsparcia reorientacji zawodowej rolników i domowników. Podobnie jak poprzednia edycja zakończona dużym 

sukcesem, projekt realizowany jest w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie. Cztery horyzonty to cztery kluczowe kierunki reorientacji zawodowej rolników związane z 

potencjałem gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w oparciu o jej walory turystyczne i 

kulturowe. Celem głównym projektu jest reorientacja zawodowa 400 rolników i domowników z woj. 
Podlaskiego w kierunku zawodów i usług związanych z walorami turystycznymi i kulturowymi ich miejsca 

zamieszkania. 
 

§2 
Charakter wsparcia realizowany w projekcie 

 
W projekcie zaplanowano następujące działania: 
 

1. PORADNICTWO ZAWODOWE IPD – NOWY ZAWÓD (dla 400 osób) realizowane w formie 
dwugodzinnych sesji indywidualnych z doradcą zawodowym w oparciu o dostosowane do specyfiki 
BO Portfolio projektujące Indywidualne Plany Działań (IPD) na rzecz zatrudnienia poza 
rolnictwem. 

 
2. SZKOLENIA ZAWODOWE – NOWY ZAWÓD (dla 400 osób). W ramach działania przewiduje się 

realizację: 
 
A. 28 szkoleń grupowych , w tym: 

• Szkolenia kulinarne – Kucharz regionalny, Pracownik turystyki z elementami małej 
gastronomii, obsługi klienta i recepcji 

• Szkolenia transportowe – Prawo jazdy kat.D,D1,+E, Organizator turystyki wiejskiej 
• Szkolenia opiekuńcze i rehabilitacyjne – Opieka nad osobami starszymi z elementami 

rehabilitacji, Animator kulturalny 
• Szkolenia budowlane – Robotnik ogólnobudowlany ze specjalnością – Zdun, Dekarz, 

Stolarz lub Kowal, Aranżacja ogrodów i terenów zielonych 
B. 28 szkoleń indywidualnych w specjalnościach: Operator wózków widłowych, Operator 

maszyn ciężkich, Spawacz, Instruktor jazdy konnej, Florystyka, Piekarz, Wędliniarz, 
Sprzedaż internetowa i inne zdiagnozowane w trakcie projektu. 

 
3. WSPARCIE ZATRUDNIENIA – REALIZACJA  IPD (dla 400 osób) realizowane jako dodatkowy 

dzień szkoleniowo-doradczy – wyjazd studyjny na jeden z czterech Dni Otwartych w Ośrodkach 
Reorientacji. 

 
§ 3 

Beneficjenci projektu 
 
 

Projekt skierowany jest do 400 rolników i domowników ( w tym 200 kobiet) ubezpieczonych w KRUS 
(ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. 1991 nr 7 poz. 24 z 
późniejszymi zmianami), posiadających miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego. 
Zważywszy na metodologię reorientacji zawodowej opartej na Ośrodkach Reorientacji  skupionych wokół 
rozpoznawalnych walorów turystycznych i kulturowych oraz na Kluczowych Kierunkach Reorientacji oferta 
projektu skierowana zostanie w pierwszej kolejności do mieszkańców gmin leżących w obszarze 4 
Ośrodków Reorientacji oraz zainteresowanych zmianą zawodów w kierunkach 4 grup usług 



 

 

szkoleniowych. Położenia OR zapewnia równomierny dostęp mieszkańców całego województwa do 
oferowanego wsparcia.  
 
W projekcie może wziąć udział osoba dorosła, która spełnia równocześnie następujące warunki: 
 

1.  Posiada miejsce zamieszkania na terenie woj. podlaskiego, na terenie gmin wiejskich, miejsko 
wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańców. 

2. Jest rolnikiem, przez co rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą 
w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy 
producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie 
gospodarstwa rolnego do zalesienia; 

3. Bądź też jest domownikiem, przez co rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: 
• ukończyła 16 lat, 
• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na 

terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy. 
 

§ 4 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 4 stycznia 2010 r. i będzie trwała do 31 sierpnia 2010 r. 

Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bfkk.pl i 
www.odr.pl. 

2. Rekrutacja będzie realizowana poprzez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego działające w 
powiatach województwa podlaskiego, w biurach Lidera i Partnera projektu oraz w urzędach gmin 
współpracujących w czterech OR.  

3. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie Karty Zgłoszeniowej w jednej z 
poniższych lokalizacji, gdzie dostępne będą dokumenty rekrutacyjne: 

• W biurze Lidera Projektu: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 
15-441 Białystok, 85 653 77 00 

• W biurze Partnera Projektu: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
18-210 Szepietowo, 86 275 89 27 

• W urzędach gmin współpracujących w Ciechanowcu, Michałowie, Płaskiej i Puńsku 
• W Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, 

Białymstoku, Augustowie i Sejnach oraz pozostałych powiatach województwa 
podlaskiego 

4. Dodatkowo karta zgłoszeniowa w formie elektronicznej dostępna będzie na stronach 
internetowych Lidera i Partnera projektu: www.bfkk.pl i www.odr.pl. Kartę pobraną ze strony 
internetowej należy wydrukować, wypełnić i podpisać tak jak karty papierowe i złożyć w jednej z 
lokalizacji wymienionych § 4 pkt. 3. Karty zgłoszeniowe złożone w formie elektronicznej nie będą 
brane pod uwagę przy kwalifikacji uczestników szkoleń. 

5. Zgłoszenie do projektu możliwe jest również poprzez kontakt telefoniczny beneficjenta z biurem 
projektu zgodnie z informacjami zawartymi w § 4 pkt. 3. Osoby zgłaszające się telefonicznie 
wpisywane będą na listy rezerwowe. Zgłoszenia telefoniczne traktowane będą jako wiążące w 
momencie, gdy kandydat dostarczy wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.   

 
§ 5 

Kwalifikacja uczestników szkoleń 
 

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie się odbywała na podstawie złożonych przez 
beneficjentów Kart Zgłoszeniowych.  

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria:  
            

           Kryteria  formalne 
o Poprawne i kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej; 
o Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; 

 



 

 

3. W przypadku konieczności dokonania selekcji kandydatów spełniających kryteria określone w § 5 
punkt 2 niniejszego regulaminu o kwalifikacji beneficjentów na poszczególne szkolenia decydować 
będą dodatkowe kryteria w następującej kolejności: 
o Płeć beneficjenta przy zachowaniu udziału 50% kobiet w projekcie 
o Miejsce zamieszkania (preferowane są osoby z gmin leżących w obrębie OR) 
o Wielkość gospodarstwa rolnego (preferowane są gospodarstwa o mniejszej powierzchni) 

4. Jeżeli w/w kryteria nie pozwolą na stworzenie grupy szkoleniowej, wnioskodawca zastrzega sobie 
prawo do wyłonienia  beneficjentów, spośród grupy osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa 
w szkoleniach we wcześniejszych edycjach projektu Nowe Horyzonty. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach indywidualnych zobowiązane są do przedstawienia 
oferty zatrudnienia.  

6. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób zainteresowanych szkoleniami zostaną 
utworzone listy rezerwowe. 

7. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną będą wpisywane na listę rezerwową i będą 
traktowane na równi ze zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad § 4 
ust. 5 niniejszego regulaminu. 

8. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą musiały przedłożyć aktualne 
zaświadczenie o kwalifikowalności potwierdzające ich status na rynku pracy (np. zaświadczenie z 
KRUS). 

9. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zgłaszające się po zakończonej rekrutacji, 
wpisywane będą  na listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji osób znajdujących się w 
utworzonych grupach szkoleniowych, Instytucja realizująca Projekt zastrzega sobie prawo do 
wyłonienia beneficjentów z listy rezerwowej. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro projektu: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8  

15 – 441 Białystok 

Tel. 85 653 77 00 

 

Biuro Partnera projektu: 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

18 – 210 Szepietowo 

Tel. 86 275 89 27 



 

 

 
 


