Załącznik do Zarządzenia nr 32/2018
Dyrektora PODR w Lubaniu z dnia 05.06.2018 r.

Regulamin
XI edycji etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”
w roku 2018

§1
1. Regulamin określa szczegółowe warunki uczestnictwa i zasady oceniania gospodarstw
ekologicznych w ramach etapu wojewódzkiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu na etapie wojewódzkim jest Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu.
§2
1. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium województwa pomorskiego w dwóch
kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.
2. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa
ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz
rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
§3
W konkursie może brać udział rolnik:
a) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;
b) który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
oraz posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
c) którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności;
d) który dokonał zgłoszenia do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
w wyznaczonym terminie;
e) który nie był laureatem I miejsca wojewódzkiego etapu konkursu w 2016- 2017 r. w
kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r.
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§4
Rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie tylko w jednej kategorii, o których
mowa w § 2 ust 1.
§5
1. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej PODR w Lubaniu, www.podr.pl informację o
możliwości zgłaszania do udziału w konkursie.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się na formularzu określonym w Załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu wojewódzkiego, za pomocą Poczty, osobiście lub
mailowo na adres: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska PODR w Lubaniu,
ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Lubań, adres e-mail:
sekretariat@podr.pl do dnia
02.07.2018 r.
3. Zgłoszenia dokonuje rolnik lub doradca rolniczy PODR w jego imieniu i za jego zgodą,
wyrażoną na piśmie.
4. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§6
1. Złożone zgłoszenia oceniane zostaną pod względem formalnym. Zgłoszenia dotknięte
brakami formalnymi, tj. złożone w niewłaściwej formie, niepełne, pozostawione
zostaną bez rozpatrzenia bez wzywania do uzupełnienia braków.
2. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zarządzeniem
powoła w województwie pomorskim komisję konkursową, składającą się z
przewodniczącego i dwóch członków, która dokona oceny
gospodarstw
zakwalifikowanych do konkursu
3. Komisja konkursowa dokona wizytacji wszystkich gospodarstw zakwalifikowanych
do konkursu oraz oceni gospodarstwa zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Po dokonaniu oceny, wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej z dwóch
kategorii. Komisja konkursowa może dodatkowo przyznać wyróżnienia w każdej
kategorii.
5. Laureatom konkursu w ramach dwóch kategorii, zostaną przyznane nagrody rzeczowe
bądź finansowe za I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.
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6. W przypadku braku zgłoszeń co najmniej 4 uczestników do którejkolwiek z kategorii
organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród w większej ilości w innej
kategorii.
7. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu - etap wojewódzki, odbędzie się
podczas XXI Kaszubskiej Jesieni Rolniczej połączonej z Kiermaszem Produktów
Ekologicznych w dniu 16 września 2018 r. w Lubaniu.
8. Zwycięzca konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszony przez wojewódzką komisję
konkursową do etapu krajowego. Zgłoszenia do etapu krajowego przekazane zostaną
do Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu do dnia 16.07.2018 r.
9. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane w Pomorskich Wieściach
Rolniczych oraz na stronach internetowych organizatora.
10. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z komisją
konkursową.

Załączniki:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) zasady i kryteria oceny gospodarstw.
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