
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2010 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Radomiu ogłaszają konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Konkurs będzie 
przeprowadzony na terenie całego kraju, a gospodarstwa będą oceniane w kategoriach ekologia  

– środowisko i ekologiczne gospodarstwo towarowe. 
 

Celem organizowanego konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnienie 
wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. 
W konkursie może brać udział rolnik: 

a) w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z 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 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz ma 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. 

Rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie tylko w jednej z dwóch kategorii. 
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do etapu krajowego zgłoszeni 
zostaną zwycięzcy konkursu wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach. 
Zgłoszenia na odpowiednim formularzu należy składać w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa (siedliska). Do zgłoszenia należy dołączyć 
kopię certyfikatu poświadczającego prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi. Termin składania 
zgłoszeń upływa 31 maja 2010r. (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do ośrodka doradztwa rolniczego) 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania na stronie  www.lodr-bratoszewice.pl lub u specjalistów 
ośrodka. 
Bliższych informacji udziela: 
Centrala Bratoszewice: Aneta Kutkowska – 42 719 89 28, 719 89 29 w.325 
Oddział Kościerzyn: Bogusława Walkiewicz tel. 43 821 31 13, 821 31 14 
Odział Piotrków Trybunalski: Andrzej Bartosik 44 646 10 47, 646 10 48 
 
 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lodr-bratoszewice.pl/

