
„Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji  
zawodowej mieszkańców Gminy Stolno”
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I. Skrócony opis projektu.
 
Założeniem projektu "Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno" 
jest udzielenie wsparcia w postaci szkolenia zmierzającego do podniesienia kwalifikacji mieszkańców i 
tym samym do zmiany ich postawy w odniesieniu do podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Pokazanie mieszkańcom alternatywnych form pozyskiwania dochodów na bazie własnych pomysłów i 
umiejętności  oraz  lokalnej  tradycji  kulinarnej.  W  ramach  projektu  przewidziano  przeprowadzenie 
szkolenia pn. "Potrawy tradycyjne na polskim stole" składającego się z III modułów: "Produkt lokalny", 
"Potrawy tradycyjne na polskim stole", "ABC Przedsiębiorczości".
 Celem ogólnym projektu jest:

• wzrost  liczby  mieszkańców  Gminy  Stolno  posiadających  kwalifikacje  pozwalające  im  na 
podjęcie pracy w zawodach pozarolniczych na terenach wiejskich z wykorzystaniem zasobów 
lokalnych  tradycji  kulinarnych  poprzez  wdrożenie  nowej  inicjatywy  edukacyjnej  na  terenie 
Gminy Stolno;

Celami szczegółowymi projektu są:
• wzrost aktywności zawodowej mieszkańców wsi;
• podniesienie  świadomości  uczestników  projektu  w  zakresie  znaczenia  edukacji  dla  życia 

zawodowego a także społecznego;
• przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich;
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II. Metody realizacji projektu.
 

Projekt wdrażany będzie poprzez działania promocyjne, m.in. takie jak:
• rozpowszechnienie informacji o projekcie poprzez plakaty oraz informacje w prasie, 
• zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Stolno

oraz  poprzez  realizację  programu  szkoleń, który  przewiduje  realizację  zajęć  w czterech  grupach 
ośmioosobowych z zakresu:

I moduł "Produkt lokalny" (12 godz):
• Wprowadzenie do tematyki produktu lokalnego.
• Szansa produktów lokalnych.
• Nowoczesny marketing produktu lokalnego(tradycyjnego)).

II moduł "Potrawy tradycyjne na polskim stole" (50 godz):
• Minimum sanitarne z elementami HCCP, przepisy BHP;
• Zasady żywienia;
• Technologia z towaroznawstwem;
• Sztuka dekorowania potraw i stołów;
• Profesjonalna obsługa konsumenta;
• Regionalna  kuchnia  -  lista  produktów  tradycyjnych  (przybliżenie  historii  regionu; 

charakterystyka kuchni regionalnej; sposób odżywiania oraz charakterystyka tradycyjnych 
potraw; sposoby przygotowywania potraw wg oryginalnych receptur  kuchni  regionalnej  - 
przykłady;  utworzenie  bazy produktów tradycyjnych,  która  umożliwi  zdobycie  wiedzy na 
temat tradycyjnej żywności - dziedzictwa kulturowego regionu; stworzenie listy produktów 
tradycyjnych;  wypełnienie  wniosku  o  wpis  na  listę  produktów  tradycyjnych;  omówienie 
korzyści związanych z wpisem na listę produktów tradycyjnych).

• Zajęcia  praktyczne  (30  godzin)  -  praca  własna  uczestników  (poznanie  zasad  działania 
maszyn  i  urządzeń  wykorzystywanych  w  trakcie  obróbki  żywności;  poznanie  własnego 
stanowiska  pracy;  przygotowywanie  produktów;  przygotowywanie  potraw  typowych  dla 
kuchni regionalnej)).

III moduł "ABC przedsiębiorczości" (7 godz):
• działalność gospodarcza w dzisiejszych czasach; 
• procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej; 
• dodatkowe narzędzia, które należy posiadać prowadząc własną firmę; 
• koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej, w jaki sposób je rozliczać;
• uruchomienie własnej firmy; 
• pierwsze  problemy  w  prowadzeniu  własnej  firmy:  motywacja,  promocja,  pozyskanie 

kapitału; 
• jak poradzić sobie z prowadzeniem księgowości. 
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 III. Zasady i etapy rekrutacji.

1. Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia karty rekrutacyjnej i złożenia jej w sekretariacie Urzędu 
Gminy Stolno w dniach od 1.10.2009-16.10.2009 w godzinach pracy urzędu. O przyjęciu będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń biorąc pod uwagę zgłoszenie do danej grupy szkoleniowej.

Uwaga: szkolenie będzie prowadzone w czterech 8-osobowych grupach szkoleniowych: I grupa- 
Cepno,  II  grupa  -  Wabcz,  III  grupa  –  Robakowo,  IV  grupa-  Stolno.  Nazwa grupy odpowiada 
miejscu prowadzenia szkolenia.
Dokumenty  niekompletne  oraz  złożone  po terminie  naboru  nie  będą  brane pod  uwagę  przy 
naborze. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu Gminy Stolno.

2. Uczestnikami szkolenia mogą być mieszkańcy Gminy Stolno w tym:
• osoby nieaktywne zawodowo (17 osób) 
• rolnicy (osoby ubezpieczone w KRUS) (15 osób)

Pierwszeństwo z w/w grup osób będą miały osoby w przedziale wiekowym 15 do 24 lata oraz 50 
–  64  lata,  a  także  osoby  zamieszkujące  obszary,  na  których  położone  były  ośrodki 
popegeerowskie (tj. Cepno i Wabcz).

3. Na  podstawie  otrzymanej  dokumentacji  listę  osób  przyjętych  na  szkolenie  ustala  i  zatwierdza 
Koordynator Projektu do dnia 22 października 2009 a opublikowanie listy nastąpi 23 października 
na stronie www.stolno.com.pl

4. Uczestnik projektu zostanie poinformowany listowanie bądź telefonicznie o zakwalifikowaniu się do 
udziału w projekcie

5. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną umieszczeni na liście uczestników szkolenia
a spełniają  warunki  formalne udziału w projekcie  oraz złożyły  prawidłowo wypełniony formularz 
rekrutacyjny zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 

6. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisują  obligatoryjnie:  Deklarację uczestnictwa 
w projekcie  oraz  Oświadczenie  uczestnika  projektu  o  wyrażeniu  zgody  przetwarzanie  danych 
osobowych.

7. Podpisanie  Deklaracji  uczestnictwa  w  projekcie  jest  jednoznaczne  z  akceptacja  niniejszego 
regulaminu

8. Gmina  Stolno  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  złożenie  nieaktualnych  danych  adresowych 
uniemożliwiających nawiązanie kontaktu z osobą zakwalifikowaną do udziału w projekcie. 

9. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu nie zgłosi się w wyznaczonym 
terminie na pierwsze spotkanie w ramach szkolenia, zostaje skreślona z listy uczestników, a na jej 
miejsce, przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, sporządzonej w trakcie 
rekrutacji. 

10. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu  są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Stolno 
oraz na stronie internetowej – www.stolno.com.pl

11. Złożone przez kandydatów dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
12. Decyzja Koordynatora Projektu jest ostateczna i nie podlega procesom odwoławczym.
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IV. Harmonogram realizacji szkolenia

Okres realizacji  szkolenia: od listopada 2009 do czerwca 2010r. Zajęcia będą odbywać się na 
bazie świetlic wiejskich: w Cepnie, Stolnie, Robakowie i w Wabczu, 1 raz w tygodniu po 4-5 godz.

V. Warunki udziału oraz organizacja szkolenia.

1.  Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do:
• uczestniczenia w min. 80% zajęć szkoleniowych,
• wypełnienia w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, sprawozdań i ankiet,

2 Za usprawiedliwioną nieobecność rozumiana jest nieobecność spowodowana chorobą lub ważnymi 
okolicznościami usprawiedliwianą na zasadzie przepisów kodeksu pracy. 

.3 W  przypadku  nieusprawiedliwionych  nieobecności  na  zajęciach,  przekraczających  łącznie  20% 
całkowitego czasu trwania szkolenia i skreślenia z listy uczestników z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika,  Uczestnik  zostaje  obciążony  procentowo  kosztami  poniesionymi  przez  organizatora 
szkolenia.

.4 W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  szkoleniach  niezależnie  od  przyczyny,  
Uczestnik szkolenia obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 22.09.2009 r.

Organizatorzy:
Gmina Stolno
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