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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 

REGULAMIN OPERACJI 

„OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w operacji „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU”, 
zwanej dalej Operacją, realizowaną na podstawie umowy nr KSOW/3/2019/005 w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

2. Organizatorem Operacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie,  
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 

3. Partnerami są: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 
Bratoszewicach. 

4. Celem Operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich, ułatwiająca wypracowanie rozwiązań potrzebnych do rozwoju wsi i rolnictwa. 

5. Operacja składa się z dwóch form: wyjazdu studyjnego do Norwegii – realizowanego w terminie 5 dni 
oraz wydania publikacji w formie broszury informacyjnej zawierającej zdjęcia i relacje z wizytowanych 
gospodarstw. 

6. Uczestnikami Operacji są doradcy i rolnicy z obszaru 4 województw: mazowieckiego, łódzkiego, 
lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.  

7. Informacje dotyczące organizacji i realizacji Operacji będą zamieszczone na stronie internetowej 
organizatora: www.modr.mazowsze.pl; portalu KSOW: www.ksow.pl oraz na stronach Partnerów 
operacji: www.lodr.konskowola.pl, www.kpodr.pl, www.lodr-bratoszewice.pl 
 

Założenia Operacji i zasady rekrutacji 

1. Operacja trwa w okresie od 28 maja 2019 roku i kończy się w dniu 31 października 2019 roku.  
2. Uczestnikami Operacji są doradcy ośrodków doradztwa rolniczego zajmujący się  upowszechnianiem 

wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ich 
produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i marketingu oraz rolnicy zamieszkujący i prowadzący 
działalność na obszarach wiejskich, głównie właściciele małych, będących na pograniczu rentowności 
gospodarstw rolnych lub będących w trakcie przygotowań do założenia takiej działalności z terenu 
czterech województw. 
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3.  W wyjeździe studyjnym wezmą udział 22 osoby. Wyjazd studyjny i wydana broszura informacyjna 
mają za zadanie poszerzyć i ugruntować wiedzę doradców i rolników w zakresie zrównoważonego, 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.  

4. Zasadnicze punkty programu Operacji to poznanie i zaprezentowanie przykładów działań 
wpływających na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa poprzez poszerzanie wiedzy dotyczącej 
produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa 
oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii. 
Pozwoli to na  wykorzystanie endogenicznego potencjału obszarów wiejskich w ich rozwoju. 

5. Organizator i Partnerzy Operacji – 4 ośrodki doradztwa rolniczego, upowszechnią w swej działalności 
pozyskaną podczas realizacji Operacji „OD POLA DO STOŁU PO NORWESKU” wiedzę we wdrażaniu 
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, która pozwoli na wskazanie możliwości wytwarzania i 
przetwórstwa rolno-spożywczego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii produkcji. 

6. Zgłoszenia udziału w Operacji potencjalni uczestnicy dokonują, wypełniając Kartę zgłoszenia. 
Organizator przekaże Partnerom Operacji Kartę zgłoszenia i niniejszy  Regulamin. 

7. Organizator i Partnerzy zobowiązani są zamieścić na stronach internetowych informację o naborze 
uczestników Operacji. Ponadto zgodnie z wnioskiem o wybór Operacji mogą wystosować  imienne 
zaproszenia dla właścicieli zakładów prowadzących przetwórstwo w ramach Rolniczego Handlu 
Detalicznego i działalności MLO, których produkty zostały zarejestrowane na LPT i wytwórców 
produktów nagrodzonych w konkursach kulinarnych, znajdujących się w bazie współpracy z ODR-mi 
z Mazowsza, Lubelszczyzny, Regionu Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego.  Wyboru uczestników  
dokonują Partnerzy i Organizator.  

8. Do prawidłowej realizacji operacji wymagany jest udział doradców i rolników z każdego 
województwa. 

9. Partnerzy operacji wskażą  uczestników z województw: lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-
pomorskiego (po 1 doradcy i 3 rolników na wyjazd studyjny). Z województwa mazowieckiego 
Organizator zakwalifikuje 3 doradców i 5 rolników do udziału w wyjeździe studyjnym.  

10. Wypełnione i podpisane przez uczestników Karty zgłoszeń uczestników Operacji biorących udział  
w wyjeździe studyjnym,  Partnerzy przekażą Organizatorowi do 26.09.2019 r. 

11. Organizator i Partnerzy zobowiązani są do rozpowszechnienia wydanej broszury informacyjnej „ Od 
pola do stołu po Norwesku” zawierającej zdjęcia i relacje z wizytowanych gospodarstw oraz 
inicjatywy i systemy sprzedażowe funkcjonujące w Norwegii. Zgromadzone przykłady mogą stać się 
inspiracją do tworzenia innowacyjnych projektów w zakresie prowadzenia produkcji żywności i 
tworzenia przedsięwzięć na rzecz sprzedaży bezpośredniej. Broszura ma służyć upowszechnieniu 
informacji z zakresu projektu oraz zaprezentować dobre przykłady.  

12. Zgłoszenie udziału w Operacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do 
przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdzenie, że uczestnik spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do uczestnictwa.  

Przestrzeganie zasady zgodności, niezbędności i racjonalności kosztów 

1. Organizator pokrywa koszty udziału w wyjeździe studyjnym  zgodnie z warunkami wyboru Operacji. 
2. Transport do Norwegii i z powrotem odbędzie się drogą lotniczą. W przypadku rezygnacji w 

wyjeździe studyjnym po 26.09.2019 r., uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
uzasadnionych kosztów organizacji wyjazdu w związku z jego udziałem poniesionych przez 
Organizatora. 

Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w Operacji jest wyrażenie zgody przez uczestników operacji na 
gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
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ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE  L 119 z 
04.05.2016 r. w celu prawidłowej realizacji operacji. Niewyrażenie przez uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w operacji. 

2. Administratorami danych osobowych uczestników operacji są: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację: Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane osobowe uczestników zgłoszonych do 
udziału w operacji będą przetwarzane w celu prawidłowego jej  przeprowadzenia. Administrator 
danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o 
ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, na przetwarzanie danych 
osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją, przeprowadzeniem i ewaluacją operacji. 
Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym uprawnionym podmiotom w przypadku 
kontroli i audytu. 

3. Organizator zapewnia, że informacje nie zostaną odsprzedane lub przekazane pod innym tytułem 
prawnym żadnej stronie trzeciej. Informacje są przesyłane do baz danych organizatora bezpiecznym 
połączeniem internetowym. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom operacji przysługuje prawo wglądu w ich 
dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania 
przez organizatora. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne, 
firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki. 

2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora. 
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