
                                                                             

  

 

 

Regulamin wyjazdu studyjnego do Francji w ramach operacji  

pn. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi 

rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym 

 organizowanego w ramach działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy  

i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla 

małżonków i partnerów życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 

2014-2020” 

 

1. Wyjazd studyjny, zwany dalej „wyjazdem” jest organizowany w ramach działania 1.16 

„Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia 

zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów 

życiowych” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020”. 

2. Celem wyjazdu studyjnego jest wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między 

podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu  unijnym. Postawione cele 

wyjazdu studyjnego przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli 

sektora rybackiego. 

3. Zakres tematyczny szkolenia w Fédération Nationale de la Pêche en France FNPF,  

110 Rue Saint-Maur 108, 75011 Paris: 

− Gospodarka rybacko-wędkarska we Francji  

− Produkcja materiału zarybieniowego – zagadnienia ogólne  

− Dobór tarlaków do celów produkcji materiału zarybieniowego  

− Wprowadzenie w zagadnienie domestykacji u ryb  

− Domestykacja a jakość i przydatność materiału zarybieniowego do zarybień jezior 

− Polskie doświadczenia z wykorzystaniem ryb udomowionych i hodowlanych do zarybień jezior 

i rzek  

− Francuskie doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych  

− Francuskie doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego sandacza Zagadnienia 

praktyczne związane z gospodarką jeziorową we Francji  

− Zagadnienia praktyczne związane z produkcją materiału zarybieniowego we Francji  

 

Warunki naboru uczestników wyjazdu studyjnego  

1. Uczestnik wyjazdu musi być osobą pełnoletnią. Uczestnikami wyjazdu powinni być: 

− przedstawiciele sektora rybackiego (rybacy),  

− małżonkowie albo partnerzy życiowi rybaków. 



  

 

 
2. Liczba uczestników wyjazdu jest ograniczona i wynosi: 19 osób, w tym 8 przedstawicieli  

ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, 9 osób z Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, prelegent i tłumacz/pilot/przewodnik.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na wyjazd studyjny, brana będzie pod uwagę kolejność 

zgłoszeń. 

3. Podstawą udziału w wizycie studyjnej jest dostarczenie (przesłanie lub doręczenie) do sekretariatu 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 

Dobiegniew lub Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”,  

ul. Legionów 16, 21-100 Lubartów, wypełnionego oraz podpisanego własnoręcznie przez 

uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” w terminie do 25 sierpnia 2022 r. do godziny 12.00  

(liczy się data wpływu pisma do sekretariatu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Dobiegniewskie” lub Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. 

Formularze zgłoszeniowe przesłane lub doręczone po upływie ostatecznego terminu nie będą 

brały udziału w procesie rekrutacji.  

4. Informacja o zakwalifikowaniu się na wyjazd zostanie przekazana drogą telefoniczną  

w dniu 2 września 2022 r. 

5. Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów wyjazdu.  

6. W przypadku rezygnacji osoby wybranej należy niezwłocznie poinformować organizatora. 

 

Terminy wyjazdu studyjnego 

Planowany termin wyjazdu studyjnego: 25-29.09.2022 r. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wyboru uczestników wyjazdu dokonuje Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza” w oparciu o niniejszy Regulamin. 

2. Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, jako lider projektu  

i organizator, zastrzega sobie zmianę niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do udzielenia organizatorowi wszelkich niezbędnych  

i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w wyjeździe. 

 

 

Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w ramach działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia 

zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” 

zawartego w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. 


