Regulamin
wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii:
„ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” w roku 2010
§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania i zasady oceniania gospodarstw
ekologicznych w ramach wojewódzkiego etapu konkursu na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie.
3. Dyrektor Oddziału w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie może
na potrzeby realizacji konkursu współpracować z wszystkimi wykonawcami
określonymi w zadaniu 1 i 11 w Planie Działań dla Żywności Ekologicznej i
Rolnictwa w Polsce na lata 2007 – 2013.
§ 2. 1. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium 16 województw 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) w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia
2009 r., 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 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę
certyfikującą;
c) którego gospodarstwo spełnienia wymogi wzajemnej zgodności wymienione w
Załączniku nr 1/2010;
d) który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2008 lub 2009 r. w
kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2010 r.
§ 4. Rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie w tylko w jednej kategorii, o których
mowa w § 2 ust 1.
§ 5.1. Dyrektor Oddziału w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podaje
do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CDR w Brwinowie Oddział w
Radomiu informację o możliwości zgłaszania do udziału w konkursie.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się zgodnie z ust. 1 w siedzibie
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwym ze względu na miejsce
położenia gospodarstwa (siedliska) od dnia podania do publicznej wiadomości
informacji, o której mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenia dokonuje rolnik lub dowolna organizacja w jego imieniu i za jego zgodą,
wyrażoną na piśmie.
4. Termin składania wniosków o udział w konkursie upływa z dniem 31 maja 2010
roku (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 7. 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie składa się na formularzu określonym w Załączniku
nr 2/2010 do niniejszego regulaminu.
2. Do zgłoszenia o udział w konkursie dołącza się kopię ważnego certyfikatu , o którym
mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, w załączniku XII.
§ 8. 1.Złożone zgłoszenia oceniane są pod względem formalnym. Zgłoszenia dotknięte
brakami formalnymi, tj. złożone w niewłaściwej formie, niepełne lub niezawierające
wymaganych załączników, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia bez wzywania do
uzupełnienia braków
2. Dyrektor Oddziału w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub
wyznaczona przez niego osoba powołuje w każdym województwie komisję
konkursową, która ocenia poprawne formalnie zgłoszenia.
3. W ocenie o której mowa w ust. 2 zawiera się wizytacja wszystkich gospodarstw oraz
ocena gospodarstw zgodnie z kryteriami określonymi w Załączniku nr 3/2010.
4. Po dokonaniu oceny wyłaniany i ogłaszany jest zwycięzca konkursu w danym
województwie w każdej z kategorii. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia
dla pozostałych uczestników konkursu.
Wyniki oceny zawiera Protokół końcowy stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu.
5. Zwycięzca konkursu w danej kategorii w danym województwie zgłaszany jest przez
wojewódzką komisję konkursową do etapu krajowego.
6. Zgłoszenie do etapu krajowego przekazuje się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 zawiera co najmniej 10 zdjęć i opis gospodarstwa
oraz formularz oceny gospodarstw zgodnie z kryteriami określonymi w
Załączniku 3/2010.
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