Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regulamin konkursu
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 r.
I. Cele konkursu
1) promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej;
2) prezentacja najlepszych gospodarstw agroturystycznych wyróżniających się ciekawymi
rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty agroturystycznej/turystycznej
3) popularyzacja i promocja podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
II. Organizator
Konkurs jest organizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim,
finansowany przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcia merytorycznego i
organizacyjnego udzielą specjalistki ds. Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki w
Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.
III. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne położone na
terenie województwa podlaskiego, zamieszkujący w gospodarstwie i świadczący w oparciu o
zasoby gospodarstwa usługi agroturystyczne.
IV. Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren województwa podlaskiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie poprawnie wypełnionego i własnoręcznie
podpisanego formularza zgłoszeniowego.
3. Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy przekazać do siedziby Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie do dnia 08 sierpnia 2014 roku do Sekcji
Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. Do zgłoszenia prosimy o
dołączenie materiałów promocyjnych zgłaszanego gospodarstwa agroturystycznego.
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału zwycięzcy tego konkursu z poprzednich 5 lat.
V. Przebieg konkursu
1. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwu kategoriach:
gospodarstw agroturystycznych oferujących wypoczynek w kwaterze o maksymalnie
5 pokojach;
gospodarstw agroturystycznych oferujących wypoczynek w kwaterze o 6 pokojach
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2. Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur do konkursu, formularze zgłoszeniowe i
regulamin konkursu zostanie zawieszony na stronie internetowej Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

3. Organizator zakłada, że udział w etapie wojewódzkim konkursu weźmie łącznie 14
gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej (po jednym
przedstawicielu z każdego powiatu).
4. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż 14, o zakwalifikowaniu gospodarstwa/obiektu
do udziału w etapie wojewódzkim konkursu zadecyduje na podstawie złożonych zgłoszeń
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora PODR.
5. Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku Komisja Konkursowa, zgodnie z
kryteriami oceny, dokona lustracji i przeprowadzi dokumentację fotograficzną
zgłoszonych do etapu wojewódzkiego gospodarstw/obiektów. Z przeprowadzonych
lustracji sporządzi karty oceny i wyłoni zwycięzców.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
7. Kryteria oceny lustrowanego gospodarstwa agroturystycznego:
a) Urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa – do 10 pkt.:
wrażenie ogólne, estetyka zagrody, porządek, oznaczenie i logo kwatery, elementy
regionalne;
wydzielenie części mieszkalno -wypoczynkowej i gospodarczo-użytkowej.
b) Jakość świadczonych usług – do 10 pkt.:
funkcjonalność urządzenia gospodarstwa;
estetyka i urządzenie pokoi gościnnych (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, itp);
dostępność do węzła sanitarnego, stan urządzeń;
dodatkowe pomieszczenia (kuchnia, pokój wypoczynkowy), itp.;
dostępność do komputera, internetu, itp.
c) Warunki sanitarno-higieniczne w gospodarstwie – do 5 pkt.:
szambo, szambo dwukomorowe, podłączenie do sieci komunalnej, oczyszczalnia
przydomowa;
gospodarka odpadami: segregacja, kompostownik, itp.
d) Organizacja wyżywienia turystów – do 5 pkt.:
oferowane wyżywienie, potrawy regionalne;
urządzenie, wyposażenie i dostępność pomieszczeń kuchennych, jadalni, itp.
e) Inwestycje w gospodarstwie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością – do
10 pkt.:
wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
modernizacja budynków i pomieszczeń pod kątem wypoczynku i rekreacji,
przystosowanie gospodarstwa do pobytu osób niepełnosprawnych;
urządzenia dodatkowe (miejsca na grill, ognisko, boisko, dla dzieci – mebelki,
kącik zabaw, piaskownica, huśtawki, łóżeczka, wanienki, itp.).
f) Konkurencyjność ceny – do 5 pkt.:
zakwaterowanie;
wyżywienie;
inne usługi związane z rekreacją, wypoczynkiem, sportem.
g) Atrakcje – do 10 pkt. :
związane z gospodarstwem, w tym innowacyjność oferty;
związane z okolicą.
h) Aktywność w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej – do 5 pkt.:
ulotki, wydawnictwa;
wystawy, udział w targach i imprezach wystawienniczo-handlowych;

internet;
znajomość języków obcych;
oferty okolicznych punktów turystyki wiejskiej.
i) Standard kwatery poświadczony odpowiednim dokumentem (np. kategoryzacja) – do
5 pkt.
j) Przynależność do stowarzyszeń lub innych organizacji agroturystycznych – do 5 pkt.
Maksymalnie gospodarstwo/obiekt może uzyskać 70 pkt.
VI. Nagrody
Organizator przewidział po trzy nagrody w każdej z kategorii, będą to puchary i
nagrody pieniężne. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy –
grawertony.
VII. Podsumowanie konkursu
ogłoszenie wyników, prezentacja gospodarstw uczestniczących w konkursie, wręczenie
pamiątkowych dyplomów oraz przekazanie nagród uczestnikom i wyróżnionym
gospodarstwom odbędzie się podczas seminarium podsumowującego cały konkurs.
seminarium zorganizowane zostanie 11 października 2014 r. w siedzibie PODR,
w trakcie Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i ogrodzie”.

opracowała: Joanna Czarkowska

