Załącznik do uchwały Nr 25/1118/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.

REGULAMIN 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, zwaną dalej „K-PIR”.
2. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, którzy mieszkają i prowadzą działalność na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
3. 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.
4. Nagrodą w konkursie jest statuetka z opisem łacińskim: „Agricola-Terrae Filius” i polskim
„Agricola-Syn Ziemi”.
5. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród rzeczowych lub
finansowych.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: Rolnictwo Tradycyjne i Innowacje
w Rolnictwie. Nominowanych do nagród przedstawią Biura Powiatowe K-P IR spośród
których Kapituła Konkursu wybiera zwycięzców.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY
§ 2.
1. Główne kryteria przyznawania nagrody:
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 przyznawania nagrody:
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. Przy przyznaniu nagród pod uwagę będzie brany całokształt pracy i działalności Kandydata
na rzecz rolnictwa i środowiska lokalnego.

4. Nagroda może być przyznana tylko raz tej samej osobie.

ORGANIZACJA KONKURSU
§ 3.
1. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 października
2019 w Arenie Toruń.
2. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w porozumieniu z Kujawsko – Pomorską
Izba Rolniczą, odrębną uchwałą powoła Kapitułę Konkursu oraz ustali regulamin jej pracy.
3. Kapituła Konkursu przedłoży Zarządowi Województwa informacje o nominacji kandydatów
Decyzje Kapituły są ostateczne.
4. Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego przyzna nagrodę, a jej wręczenia dokona
Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego i Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby
Rolniczej.
5. Organizacja Konkursu, obsługa Kapituły Konkursu, prowadzenie korespondencji i pełnej
dokumentacji należy do Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w
Toruniu.
6. Informacje o Konkursie będą przekazane mediom oraz zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.kujawsko-pomorskie.pl.
7. Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów są: samorządy terytorialne, samorząd
rolniczy, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.
8. Laureaci Konkursu, osoby zgłoszone do Konkursu oraz wnioskodawcy otrzymają pisemne
zaproszenia na uroczystość podsumowania Konkursu.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE NAGRODY
§ 4.
1. Kandydatów do Nagród w kategoriach wymienionych w § 1 ust 6 zgłasza pisemnie do dnia
30 lipca 2019 roku Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza, na podstawie nominacji
przygotowanych przez Biura Powiatowe - zgodnie z Regulaminem Nominacji Konkursu o
Nagrodę Marszałka Województwa „AGRICOLA – SYN ZIEMI”, stanowiącego integralną
część nn. Regulaminu - wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami na formularzu
wniosku zawierającego:
1) dane osobowe Kandydata;
2) zgodę Kandydata na udział w Konkursie;
3) informacje o Kandydacie uwzględniające osiągnięcia w rolnictwie, profil, zakres i efekty
jego działalności;
4) uzasadnienie zgłoszenia, w tym m. in. informacja o uzyskanych nagrodach,
odznaczeniach i dyplomach, wycinki prasowe, oświadczenia osób potwierdzające
osiągnięcia Kandydata;
5) nazwę, adres i telefon kontaktowy zgłaszającego.
Formularze wniosków stanowią załączniki do Regulaminu Nominacji.
2. Przesłane informacje i dokumenty nie będą zwracane.
3. Formularze wniosków 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 organizatora.
4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. (056)
621-83-80 lub tel. kom. 784-995-042, e-mail: rolnictwo@kujawsko-pomorskie.pl

