
              
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 

 

 

Regulamin 
Konkursu na „Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne 

województwa lubuskiego w 2021 r.” 

 

 

Regulamin określa szczegółowe warunki zgłaszania do konkursu i zasady oceniania 

gospodarstw agroturystycznych  podczas jego trwania. 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

1. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Programów Rozwoju 

   Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  

3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze. 

II. Cel konkursu:  

Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego 

województwa lubuskiego w 2021 roku, spośród wszystkich gospodarstw, biorących udział  

w konkursie.  

III. Warunki zgłaszania do konkursu: 

1.   W konkursie mogą brać udział gospodarstwa agroturystyczne województwa  

       lubuskiego, zgłoszone przez osoby pełnoletnie.      

2.   Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy oraz podpisaną Klauzulę 

       RODO należy dostarczyć w terminie do 30 lipca 2021 r na adres: 

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91,  66-100 Sulechów; 

 lub przesłać e-mailem na adres: g.nowakowska@lodr.pl 

    3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie 

 - Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, 

 - Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Gliśnie 

        oraz 

 - na stronie internetowej www.lodr.pl 

IV. Organizacja konkursu: 

  1. Konkurs ma charakter wojewódzki. Przebiega w następujących etapach: 

 - ogłoszenie konkursu, 

 - zbieranie zgłoszeń, 

 - powołanie Komisji Konkursowej przez dyrektora LODR 

 - weryfikacja zgłoszeń przez Komisję Konkursową.  

 - wizyta komisji konkursowej w gospodarstwach zakwalifikowanych do konkursu, 

 - ocena gospodarstw w/g ustalonych kryteriów, 

 - podsumowanie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
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2. Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, powołana przez 

    dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

          Komisja Konkursowa weryfikuje zgłoszenia, wizytuje gospodarstwa i ocenia je według 

          kryteriów zwartych w Karcie oceny gospodarstwa, decyduje o podziale nagród, 

          sporządza protokół końcowy podpisany przez jej członków. 

3. Koszty konkursu współfinansowane są przez LODR ze środków 

    własnych oraz Samorząd Województwa ze środków Unii Europejskiej w ramach 

    Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

    Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021. 

    Podstawą finansowania przebiegu konkursu jest preliminarz wydatków. 

    Nadzór nad organizacją konkursu i wydatkowaniem pieniędzy pełni Lubuski Ośrodek  

    Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

4. Uczestnicy konkursu wypełnią ankietę dotyczącą oferty i specjalizacji gospodarstwa,  

    jego położenia, atrakcji turystycznych okolicy, serwowanych potrawach i wyrażą  

    zgodę na wykorzystanie tych wiadomości na potrzeby promocyjne,  konkursu  

    oraz do bazy gospodarstw agroturystycznych, zamieszczonej na stronie  

    internetowej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie danych, korzystanie  

    i rozporządzanie zdjęciami i wszelkimi utworami powstałymi podczas  

    i w związku z realizacją konkursu oraz ich opracowaniami, wykonywanie praw 

    zależnych polegających na dokonywaniu zmian, przeróbek, skrótów w tym zakresie 

    przez LODR, Samorząd Województwa, podmioty którym Samorząd Województwa 

    udzieli sublicencji. 

V. Przebieg konkursu: 

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu działania: Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo 

     agroturystyczne województwa lubuskiego w 2021 roku przez zamieszczenie 

     informacji, regulaminu i karty zgłoszeniowej na stronie internetowej LODR  

     w miesiącu czerwcu 2021 r. 

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu wraz z regulaminem na łamach miesięcznika 

     Lubuskie Aktualności Rolnicze, w miesiącu lipcu 2021 r. 

3. Po ogłoszeniu konkursu i zebraniu wszystkich zgłoszeń, Komisja Konkursowa 

dokona weryfikacji i zakwalifikuje do uczestnictwa 10 spośród zgłoszonych   

gospodarstw (zgodnie  z cz. III, pkt 6 Wniosku o wybór operacji do realizacji  

w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-

2021). 

Przy weryfikacji zgłoszonych gospodarstw będzie decydowała data nadesłania karty 

zgłoszeniowej. 

 4. Członkowie Komisji Konkursowej odwiedzą i ocenią zakwalifikowane gospodarstwa. 

     Ocena dokonana będzie w/g Arkusza Oceny Gospodarstwa zgodnie z ustalonymi 

     kryteriami.  

 5. Wizyta komisji w gospodarstwie uzgodniona zostanie telefonicznie z właścicielem 

     gospodarstwa agroturystycznego. 

 6. Komisja konkursowa podsumuje Arkusze Ocen i na podstawie oceny punktowej, 

     wyłoni trzy najładniejsze gospodarstwa, wyróżni dwa i ustali podział nagród (zgodnie 

     z zał. nr 3 do Wniosku o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania 

     KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021).  

7.  Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej LODR 

     www.lodr.pl 

8.  Na stronie internetowej www.lodr.pl zamieszczony zostanie fotoreportaż ze zdjęciami 

     wykonanymi podczas wizyt komisji w gospodarstwach  
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     (strona aktywna będzie cały rok). 

9.  Wyniki konkursu zamieszczone zostaną również w miesięczniku Lubuskie Aktualności 

     Rolnicze wraz z fotoreportażem prezentującym gospodarstwa agroturystyczne biorące 

     udział w rywalizacji.  

 8. Przyznane nagrody finansowe przesłane zostaną na konta bankowe laureatów. 

 9. W przypadku, kiedy zorganizowany zostanie XI Lubuski Kiermasz Ogrodniczy  

     Kalsk  2021, podsumowanie Konkursu odbędzie się w niedzielę, 19 września 2021 r.  

     Organizacja w/w imprezy plenerowej uzależniona jest od przebiegu sytuacji związanej 

     z pandemią i decyzji władz. 

10.O zmianach związanych z podsumowaniem Konkursu, uczestnicy zostaną 

     powiadomieni telefonicznie przez przedstawiciela Komisji konkursowej. 

VI. Ogólne kryteria oceny: 

Gospodarstwa biorące udział w konkursie oceniane będą w/g niżej wymienionych 

kryteriów, w skali punktowej od 0 do 5, przy czym do każdego z kryteriów 

przydzielonych jest maksymalnie 5 punktów: 

- oznakowanie gospodarstwa,  

- dom i otoczenie: estetyka, ład i porządek zagospodarowania terenu wokół gospodarstwa 

  (płot, ogród, żywopłoty, trawniki), w tym miejsc rekreacji dla gości, 

- czystość, wyposażenie, estetyka kwater agroturystycznych, 

- przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia  

  w gospodarstwie, 

- segregowane i odpowiednie przechowywanie śmieci,  

- sposób ogrzewania i pozyskiwania energii, 

- zakres świadczonych usług dla turystów: oferta żywieniowa, atrakcje związane  

  z gospodarstwem (zajęcia edukacyjne i rekreacyjne; promocja lokalnej tradycji, kultury  

  i zabytków – ulotki, broszury, zwiedzanie; itp.), 

- czy w swojej ofercie pobytowej właściciele gospodarstw agroturystycznych proponują 

  aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia, wykorzystują produkty z upraw 

  ekologicznych do przygotowywania posiłków oraz produkty od producentów lokalnych, 

- gościnność. 

 

 
 
Zgodnie z Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)  

ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym)  

oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich, w sposób bezpośredni lub pośredni 

mają wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW.  Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie 

zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. 

Istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym: http://ksow.pl 
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