
                                                                                                                        Załącznik uz-VI-21-10-376-z-z 
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REGULAMIN NOMINACJI KONKURSU 

O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

„AGRICOLA  - SYN ZIEMI” 

 

            OPIS KONKURSU 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy 

z Kujawsko – Pomorską Izba Rolniczą.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Rolnictwo Tradycyjne i Innowacje 

w Rolnictwie. 

3. Zgłoszenia kandydatów zgodnie, z Regulaminem Nominacji przyjmują Biura Powiatowe  

K-P IR,  które w tym  etapie Konkursu nominują w każdej z kategorii  po jednym                  

z kandydatów do Nagrody Marszałka. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Celem konkursu jest:  

1) wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych i aktywnych społecznie osób 

gospodarujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego; 

2) podkreślenie znaczenia rolnictwa w gospodarce Województwa; 

3) promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa, modelu aktywności społecznej                 

i społeczeństwa obywatelskiego. 

 

             KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW 

§ 2. 

1. Główne kryteria oceny kandydatów: 

1) uzyskane wyniki ekonomiczne i poziom produkcji prowadzonej przez kandydata 

działalności; 

2) nowoczesne technologie podnoszące wielkość i jakość wytwarzanych produktów 

wykorzystywane w praktyce w gospodarstwie; 

3) przestrzeganie w procesie produkcji rolnej zasad ochrony środowiska oraz kodeksu 

dobrych praktyk rolniczych, związanych z biologizacją rolnictwa.   

2. Dodatkowe kryteria oceny kandydatów: 

1) wykorzystanie wiedzy i osiągnięć naukowych w zakresie prowadzonej działalności 



rolniczej; 

2) działalność i praca na rzecz edukacji i odnowy wsi; 

3) aktywność społeczna, w tym działalność na rzecz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego oraz samorządności zawodowej i terytorialnej 

4) uczestnictwo w kultywowaniu tradycji lokalnej społeczności i utrzymywanie 

rolniczych tradycji w rodzinie. 

3. Szczegółowy opis w zakresie zagadnień przedstawionych w niniejszym paragrafie, 

zawierają Wnioski o Udział w  Konkursie  Agricola - Syn Ziemi”, dla każdej z kategorii 

wymienionych w  § 1 ust 2 z uwzględnieniem ich specyfiki. 

4. Przy ocenie pod uwagę będzie brany także całokształt pracy i działalności Kandydata na 

rzecz rolnictwa i środowiska lokalnego 

5. Wymienione w ust. 3 wnioski stanowią załączniki do Regulaminu Nominacji. 

 

ORGANIZACJA I ETAPU KONKURSU  

§ 3. 

1. Wyniki oceny kandydatów przeprowadzone przez Biura Powiatowe KPIR i zostaną 

przekazane Kapitule Konkursu do 15 maja 2021 r.  

2. Biura Powiatowe KPIR przedłożą Kapitule Konkursu po jednym kandydacie spośród 

zgłoszonych do Konkursu rolników, w każdej z dwóch kategorii.  

3. Organizacja I etapu Konkursu i prowadzenie jego pełnej dokumentacji należy do Kujawsko 

– Pomorskiej Izby Rolniczej. 

4. Informacje o Konkursie będą przekazane mediom oraz zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl. 

5. Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów są: samorządy terytorialne, samorząd 

rolniczy, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe. 

 

            ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE NAGRODY  

§ 4. 

1. Przesłane informacje i dokumenty nie będą zwracane.  

2. Formularze wniosków stanowią załączniki do Regulaminu Nominacji i będą dostępne na 

stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: rolnictwo i obszary wiejskie, oraz    

w siedzibie organizatorów. Na ww. stronie internetowej zamieszczono również wykaz Biur 

Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej   Izby Rolniczej. 

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

