Prezes Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”
informuje o możliwości ubiegania się o wpis na listę

doradców „Doliny Strugu”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Doradcy „Doliny Strugu”
powoływani są do świadczenia usług doradczych dla rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz
przedsiębiorców (w tym osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą) z terenu Doliny Strugu (gmin: Błażowa,
Chmielnik, Hyżne oraz Tyczyn) w zakresie związanym z:

1.
2.
3.
4.
5.

produkcją żywności (w tym głównie ekologicznej lub produktów lokalnych i regionalnych);
produkcją rzemieślniczą dotyczącą wyrobów lokalnych i regionalnych;
przetwórstwem produktów spożywczych;
rozwijaniem działalności gospodarczej;
udoskonalaniem i rozszerzaniem kanałów dystrybucji i marketingu produktów

O wpis na listę doradców „Doliny Strugu” może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

posiada wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe chemiczne lub wyższe ekonomiczne;
posiada minimum jednoroczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa dla rolników lub produkcji
spożywczej lub pracy dydaktycznej w zakresie nauk ekonomicznych;
korzysta z pełni praw publicznych;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnego wykonywania zadań doradcy;
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Zgłoszenie kandydata na listę doradców „Doliny Strugu" powinno zawierać:
1.
2.
3.

wypełniony formularz kwestionariusza osobowego wraz z załącznikami,
kserokopie dyplomów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie wskazanym
powyżej,
kserokopie dokumentów potwierdzających jednoroczne doświadczenie zawodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na ekspertów znajdują się w Regulaminie powoływania
i funkcjonowania doradców „Doliny Strugu”.
Dodatkowe informacje dostępne są w biurze Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” pod
numerem telefonu - (17) 230 55 77.
Zgłoszenia z dopiskiem „Doradca „Doliny Strugu””, należy przesyłać w terminie do 21 sierpnia 2014 r. na adres:

DOLINA S TR UGU

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa
Tel.: +48 17 230 55 77
Fax : +48 17 230 12 10
e-mail: strug@intertele.pl
www.dolinastrugu.pl
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Biuro Projektu Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8,
36-020 Tyczyn
Ostateczną decyzję o wpisie na listę doradców „Doliny Strugu” podejmuje Prezes Regionalnego Towarzystwa RolnoPrzemysłowego „Dolina Strugu”.
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