
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY MŁODY ROLNIK 2011 

 
 

REGULAMIN  
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Najbardziej 

Innowacyjny Młody Rolnik 2011”  

§ 2 
Organizatorem Konkursu „Najbardziej Innowacyjny Młody Rolnik 2011” jest Zarząd 

Krajowy Związku MłodzieŜy Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19/17, 

00 – 029 Warszawa 

 
§ 3 

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
§ 4 

Celem głównymi Konkursu jest promocja rozwiązań innowacyjnych wdraŜanych 

w gospodarstwach rolnych 

Celem dodatkowym Konkursu jest promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (PROW 2007-2013), jako głównego źródła dofinansowania operacji słuŜących: 

• poprawie warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie; 

• poprawie higieny i bezpieczeństwa produkcji; 

• ochronie środowiska naturalnego w gospodarstwie 

§ 5 
Udział w Konkursie moŜe wziąć osoba pełnoletnia, prowadząca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produkcyjną działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni 

nieprzekraczającej 300 ha. Do konkursu moŜe zostać zgłoszone gospodarstwo rolne 

z zarejestrowaną siedzibą stada (System IRZ). Uczestnikiem Konkursu moŜe być osoba 

fizyczna, będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nie ukończyła 

40 roku Ŝycia.  

Prawo zgłoszenia gospodarstwa do udziału w Konkursie przysługuje beneficjentom działania 

„Inwestycje w gospodarstwach rolnych” realizowanego w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 

obszarów wiejskich, 2004-2006” oraz beneficjentom działania „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

 

 



§ 6 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Formularza Zgłoszeniowego, 

stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. Wypełniony i podpisany Formularz 

Zgłoszeniowy naleŜy przesłać na adres Zarządu Krajowego Związku MłodzieŜy Wiejskiej 

w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19/17, 00 – 029 Warszawa, w nieprzekraczalnym 

terminie do 31 stycznia 2011 r., (decyduje data wpływu). Prawidłowo wypełniony Formularz 

Zgłoszeniowy wymaga pisemnego potwierdzenia zawartych w nim danych przez pracownika 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Formularz Zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 

www.zmw.pl 

 
 § 7 

Przy ocenie zgłoszonego gospodarstwa pod uwagę brana będzie inwestycja dotycząca 

modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji rolniczej w zakresie poprawy warunków 

utrzymania zwierząt w gospodarstwie, poprawy higieny i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 

środowiska naturalnego w gospodarstwie. Ocenie konkursowej podlegać będą wyłącznie 

inwestycje współfinansowane z poakcesyjnych środków wspólnotowych, zrealizowane do 

dnia ogłoszenia Konkursu. 

Dodatkowo gospodarstwo zgłoszone do Konkursu oceniane będzie pod kątem jakości 

produkcji oraz stanu infrastruktury drogowej w gospodarstwie. 

 
§ 8 

Wyboru Najbardziej Innowacyjnego Młodego Rolnika roku 2010 r., spośród nadesłanych 
zgłoszeń dokona Kapituła Konkursu. 
 
W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

 

• Michał Modrzejewski, Prezes Związku MłodzieŜy Wiejskiej Zarząd Krajowy 

oraz członkowie Prezydium Zarządu Krajowego ZMW 

• Piotr Kasprzak, Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe 

Młodych Rolników oraz członkowie Prezydium ZZ CNMR 

Na pierwszym posiedzeniu, Kapituła Konkursowa przyjmie regulamin pracy oraz wybierze 

ze swojego grona prezydium Kapituły. 

 
§ 9 

Spośród nadesłanych zgłoszeń do udziału w Konkursie, Kapituła Konkursowa wyłoni trzech 

Laureatów Konkursu. 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody pienięŜne w kwocie odpowiednio 5 000 zł, 

3 000 zł oraz 2 000 zł oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy. 



 
§ 10 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 11.02.2011 r. podczas II Europejskiego Dnia 

Młodego Rolnika, który odbędzie się w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów 

Hodowli Zwierząt FARMA. 

 
§ 11 

Decyzja Kapituły Konkursowej wymaga pisemnego uzasadnienia wraz z podpisami 

wszystkich jej członków. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega 

zaskarŜeniu. 

 
§ 12 

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora. 

 
§ 13 

Udział w konkursie jest dobrowolny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych 

z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentacji konkursowej. 

§ 14 
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i publikacji informacji, które są 

przedmiotem Konkursu, w celu jego realizacji i promocji. 

 
§ 15 

Zgłoszenie na nieprawidłowym formularzu zgłoszeniowym, bez wymaganego załącznika 

bądź nie podpisane przez uprawnione do reprezentowania zgłaszającego osoby, nie będzie 

brało udziału w Konkursie. 

§ 16 
Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 

 
§ 17 

 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów w regulaminie. 

 
 

  
 

ZATWIERDZIŁ 
 

Michał Modrzejewski 
Prezes Zarządu Krajowego 

Związku MłodzieŜy Wiejskiej 


