
 

 

 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Regulamin udziału w operacji 

„Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w operacji Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma 

dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy, realizowanym na terenie województwa łódzkiego, śląskiego i 

mazowieckiego.  

2. Organizatorem Operacji jest Fundacja EKOOSTOJA z siedzibą przy ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno.  

3. Operacja realizowana jest w okresie od 02.05.2022 r. do 31.10.2022 r.  

4. Biuro Operacji Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy mieści się 

przy ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno. 

5. Operacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..  

6. W ramach operacji wsparciem zostanie objęte 150 osób, w tym 70 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 40 osób  

z woj. śląskiego i łódzkiego. 

 

§2 

Rekrutacja do operacji. 

1. Rekrutacja do projektu będzie podzielona na etapy: 

Etap 1 - uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, dane 

kontaktowe, poziom wykształcenia, dane dodatkowe weryfikujące kryteria punktowe) poprzez przesłanie 

uzupełnionego formularza na adres biura projektu lub poprzez uzupełnienie formularza w wersji on-line na podstronie 

projektu. 

Etap 2 - weryfikacja poprawności formularza, uzupełnienie ewentualnych braków. 

Etap 3 – kontakt telefoniczny z każdym z kandydatów, potwierdzenie danych, oraz przesłanie wiadomości 

elektronicznej (e-mail) zawierającej odpowiednie kody/informacje, za pomocą których kandydat uzyska bezpłatny 

dostęp do platformy szkoleniowej, która będzie zawierać szkolenia online o tematyce zgodnej z założeniami operacji; 

 

2. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w operacji. 

 

3. Posiadając wiedzę na temat zainteresowania tematyką pszczelarską, zostały wprowadzone dodatkowe kryteria 

punktowe, gdzie kandydat musi spełniać co najmniej 1 z poniższych kryteriów: 

- 5pkt posiadanie nie więcej niż 5 rodzin pszczelich 

- 10pkt posiadanie nie więcej niż 10 rodzin pszczelich 

- 15pkt posiadanie nie więcej niż 20 rodzin pszczelich 

- 20pkt posiadanie nie więcej niż 50 rodzin pszczelich 

- 30pkt posiadanie więcej niż 50 rodzin pszczelich 

- 3pkt kobieta 

- 10pkt osoba do 35 roku życia 

 

4. Rekrutacja zostanie zakończona, gdy 150 osób rozpocznie udział w szkoleniach online. Każdy z uczestników szkoleń 

otrzyma zaświadczenie wydane przez Partnera KSOW o wzięciu udziału w operacji, jednakże certyfikat potwierdzający 

kompetencje pszczelarskie otrzymają jedynie Ci uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin. Każdy uczestnik w 

formie listownej otrzyma zaświadczenie oraz ewentualnie certyfikat. 
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§3 

Zakres wsparcia 

W ramach operacji można skorzystać z następujących szkoleń on-line: 

1. Apiterapia 

Z tej tematyki szkolenia będzie mogło skorzystać 75 osób. 

Czas trwania szkolenia: max 10 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do 

szkolenia wygaśnie) 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie. 

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat. 

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

 

Program szkolenia Apiterapia: 

1. Moduł – Czym jest apiterapia?; 

2. Moduł – Czynniki zdrowotne powietrza z ula; 

3. Moduł – Przygotowanie domku do apiterapii; 

4. Moduł – Zasady prowadzenia apiterapii we własnej pasiece pszczelej. 

 

2. Miód pitny z własnej pasieki   

Z tej tematyki szkolenia będzie mogło skorzystać 65 osób. 

Czas trwania szkolenia: max 10 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do 

szkolenia wygaśnie) 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie. 

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat. 

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

 

Program szkolenia Miód pitny z własnej pasieki: 

1. Moduł – Miód pitny – definicja, rodzaje; 

2. Moduł – Jak powstaje miód pitny?; 

3. Moduł – Urządzenia do produkcji miodu pitnego; 

4. Moduł – Wymogi i przepisy – produkcja miodu pitnego z własnej pasieki 

 

§4 

Uprawienia i obowiązki Uczestnika Operacji 

1. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Wykonawcę Operacji oraz 

podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

lub uniemożliwić dalszy udział w operacji.  

 

§5 

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniach 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Organizatora 

Operacji pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).  
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2. Organizator Operacji zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy Uczestników w przypadku 

nierozpoczęcia szkolenia w ciągu 20dni od otrzymania danych do logowania.  

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy Uczestników jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy 

rezerwowej.  

 

 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Operacji i na podstronie internetowej operacji.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia 

zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej operacji.  

 

 

 

 

 
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących 

inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW. 

 

 

 


