
Wizyta studyjna dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” 
oraz lokalnych animatorów i działaczy społecznych

„Dobre praktyki - LGD „Wokół Łysej Góry“ 
(powiat kielecki; Województwo Świętokrzyskie)

REGULAMIN 

§1 
Organizatorem wizyty studyjnej jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”. 

§2 
Wizyta studyjna jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- 

osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§3 
Głównym celem wizyty studyjnej jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu pozyskiwania 

środków oraz realizacji projektów finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskij w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013. 

Program wizyty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§4 
Wizyta studyjna adresowana jest do: członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „Dolina 
Soły” oraz lokalnych liderów i animatorów mieszkających i działających na obszarze należącym do 

Stowarzyszenia  LGD „Dolina Soły”, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę  z zakresu pozyskiwania 
środków oraz realizacji projektów finansowanych ze środków finansowych Unii Europejskij w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 i w przyszłości zamierzają realizować projekty 
finansowane ze pośrednictwem LGD „Dolina Soły“

§5 
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin nadsyłania formularzy mija 5 marca 2013 roku; po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane 
tylko w przypadku wolnych miejsc. Biuro LGD zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń w taki 

sposób, aby reprezentowany był cały obszar Lokalnej Grupy Działania. 

§6 
Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, jednak w przypadku rezygnacji bez uzasadnionych 
przyczyn po dniu 5 marca 2013 r. zgłoszony uczestnik zostanie wezwany do uiszczenia opłaty 

manipulacyjnej w wysokości 350 zł.

§7 
Warunkiem ubiegania się o udział w bezpłatnym wyjeździe, jest złożenie formularza zgłoszeniowego do 

Biura Stowarzyszenia  LGD „Dolina Soły” ul. Edukacyna 9, 32-600 Rajsko  
lub przesłać go mailowo na adres: biuro@dolinasoly.eu

 Druk formularza jest dostępny do pobrania ze strony internetowej: www.dolinasoly.eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich
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