
  

Regulamin konkursu na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiejskiej 

zrealizowany z udziałem funduszy unijnych. 

 

Konkurs jest organizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i finansowany 

przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków pochodzących z Pomocy 

Technicznej PROW na lata 2007 - 2013 

 

I. Organizator konkursu: 

1) Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

2) Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   

II.  Cel konkursu: 

1) wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych  

2) wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych 

3) upowszechnianie i promocja dobrych praktyk 

III. Warunki uczestnictwa 

1) W konkursie mogą brać udział rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i prowadzący usługi w zakresie 

agroturystyki bądź turystyki wiejskiej. 

2) Gospodarstwo korzystało ze wsparcia pomocowego z UE w ramach SAPARD, SPO 2004-2006 i PROW 

2007-2013 na działania związane z inwestycjami z zakresu turystyki wiejskiej. 

3) Gospodarstwo biorące udział w konkursie powinno funkcjonować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

a. wypełnienie arkusza zgłoszeniowego   

b. wypełnienie oświadczenia właściciela gospodarstwa agroturystycznego w sprawie wyrażenia 

zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Do konkursu nie mogą przystąpić gospodarstwa, które brały udział w poprzedniej edycji. 

IV. Przebieg konkursu 

1. Termin zgłaszania projektów do konkursu - 15 sierpnia 2011 r. 

2. Lustracja i ocena zgłoszonych obiektów przez Komisję powołaną przez Dyrektora PODR Szepietowo 

odbędzie się na początku września 2011r. 

3. Komisja wyłoni 5 najciekawszych projektów zgodnie z kryteriami w punkcie V. 

V. Kryteria oceny 

1) innowacyjność projektu, 

2) komplementarność projektu z charakterem działalności obiektu, 

3) wpływ projektu na podniesienie jakości usług turystycznych, 

4) wpływ realizacji projektu na rozwój turystyki wiejskiej w regionie. 

5) ogólne wrażenie (estetyka, zagospodarowanie, itp.) 

VI. Nagrody 

1. Beneficjenci najwyżej ocenionych projektów otrzymają nagrody zakupione z funduszu Regionalnego 

Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas seminarium podsumowującego konkurs, które zostanie 

zorganizowane w październiku, podczas Jesiennych Targów Ogrodniczych w PODR Szepietowo 

3. Uczestnikom konkursu zostaną wysłane zaproszenia na ww. seminarium. 

VII. Informacje dodatkowe 

Dodatkowe informacje związane z konkursem pod nr telefonu 86 275 89 38. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

18-210 Szepietowo 

Sekcja WGDiA 


