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OGŁOSZENIE O KONKURSIE
V EDYCJA
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot Wdrażający
dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ OPERACJI SZKOLENIOWEJ
DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
I. PIELĘGNOWANIE I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH

Nr
konkursu
1.

Obszar objęty operacją
Cały kraj

Budżet konkursu
[zł]
5 000 000,00

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
10 000

Uczestnikami szkoleń, wg. poniższej kolejności będą:
1. Osoby, które planują założyć las oraz członkowie ich rodzin;
2. Beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy
przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin;
3. Pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.
Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla uczestników z obszaru całego kraju spełniających
wyżej wskazane warunki.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
I.

Część teoretyczna

1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW:
a) PROW 2004 – 2006;
b) PROW 2007 - 2013.
2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych produkcji rolnej.
4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki
schematów zalesiania:
a) uprawy założone drogą sadzenia;

b) lasy założone z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych.
5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących
do wykonywania poszczególnych zabiegów.
II. Część praktyczna
Terenowe zajęcia praktyczne powinny obejmować pokazy i demonstracje oraz ćwiczenia w następującym
zakresie:
1. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia:
1) przegląd stanu uprawy oraz sposób prowadzenia pielęgnowania gleby i zwalczania chwastów;
2) wykonywanie czyszczeń wczesnych.
2. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia:
1) przegląd stanu młodnika;
2) wykonywanie zabiegu czyszczeń późnych.
3. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków
lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych:
1) przerzedzanie kęp samosiewu w wieku do 5 lat oraz starszych;
2) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych połączonych z czerpaniem pożytków drzewnych.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 16 godzin), w tym:
 pierwszy dzień – zajęcia teoretyczne, prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych (prezentacja komputerowa, film), czas trwania – 8 godzin;
 drugi dzień – terenowe zajęcia praktyczne obejmujące pokazy, demonstracje i ćwiczenia prowadzone na
zróżnicowanych obiektach leśnych (przynajmniej dwóch) – 8 godzin.
Liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 – 30 osób.
***
Podstawy prawne, w których zawarto zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”:
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 stanowiący załącznik do obwieszczenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (M.P. Nr 65, poz. 1035, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427,
z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.).
Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl
***
Założenia ogólne dotyczące konkursu
1. Wnioskodawca, zainteresowany konkursem, wypełnia i składa wniosek obejmujący cały obszar
operacji wskazany w ramach konkursu.
2. Wnioskodawca przedstawia szczegółowy program szkolenia w oparciu o ramowy program szkolenia
wymieniony w niniejszym ogłoszeniu. Każde z zaplanowanych szkoleń powinno uwzględniać wszystkie
zagadnienia wymienione w ramowym programie, przynajmniej w podstawowym zakresie.
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3. Za 1 godzinę szkolenia przyjmuje się 45 minut zajęć.
4. Wymogi techniczne dotyczące materiałów szkoleniowych:


broszura o minimalnej liczbie 30 stron, w formacie nie mniejszym niż A5 i nie większym niż A4,
oprawiona, drukowana metodą offsetową, elementy graficzne w pełnym kolorze, strona tytułowa
i okładka w pełnym kolorze z wyraźnym i czytelnym wskazaniem informacji o wkładzie
finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji (wizualizacją),



rozpoczęcie szkoleń uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii (akceptacji) wszystkich
materiałów szkoleniowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Wymogi dotyczące wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia oraz kadry dydaktycznej:


zapewnienie uczestnikom i wykładowcom bufetu kawowego (wody, kawy, herbaty, soków,
herbatników, itp.), obiadu oraz zakwaterowania o standardzie minimum turystycznym, a osobom
korzystającym z noclegu zapewnienie śniadań i kolacji;



zapewnienie transportu dla uczestników szkolenia do miejsca jego realizacji lub zwrot kosztów
dojazdu;



w przypadku wyjazdu studyjnego zapewnienie transportu dla uczestników i wykładowców.

6. Przewiduje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2013 r.
7. Operacja może być realizowana przez wybranego beneficjenta nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
8. Operacja może być realizowana w jednym etapie albo więcej niż jednym etapie, każdy z etapów
nie może trwać krócej niż 2 miesiące.
***
Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253,
w godz. 9:00-15:00.
Termin składania wniosków:
od 20 listopada 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. do godz. 15:00.
Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.
















rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Formularze załączników do wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Formularz umowy o przyznanie pomocy
Formularze załączników do umowy
Formularz wniosku o płatność
Formularze załączników do wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy
Formularze załączników do wniosku następcy o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie pomocy
Formularz umowy o przyznanie pomocy z następcą prawnym/nabywcą całości lub części
przedsiębiorstwa
Formularze załączników do umowy z następcą prawnym/nabywcą całości lub części przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (22) 623-19-09,
e-mail, T.Gielo@fapa.org.pl, M.Koselski@fapa.org.pl lub w godz. 9:00 - 15:00 pod numerami telefonów:
(22) 623-19-01, (22) 623-19-55, (22) 623-19-62.
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