Regulamin wojewódzkiego konkursu
pt. "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska"
1. Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.
2. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
we Wrocławiu. Nadzór merytoryczny sprawuje Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Partnerzy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
Partnerami realizowanego wojewódzkiego konkursu są następujący Partnerzy:
1. Stowarzyszeniem Serowarów Farmerskich i Zagrodowych
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
2. Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko",
ul. Kolejowa 12/b, 58-116 Mościsko
3. ECEAT-Poland Europejskie Centrum dla Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki,
ul. Hallera 190/6, 54-203 Wrocław
4. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Udanin 86 B, 55-340 Udanin
4. Cel konkursu
Podstawowymi celami konkursu są:
promocja przedsiębiorczości w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,
promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca życia i wypoczynku,
prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi dolnośląskiej,
wskazanie agroturystyki jako rodzaju działalności wspierającej rozwój społeczny wsi.
5. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć właściciele co najmniej 15 gospodarstw agroturystycznych
z obszarów wiejskich Dolnego Śląska, jednak w liczbie nie przekraczającej 25 zgłoszeń.
6. Założenia konkursowe
Warunkiem przystąpienia do wojewódzkiego konkursu jest:
prawidłowe wypełnienie „karty zgłoszenia do konkursu” dostępnej w siedzibie
organizatora konkursu i na jego stronie internetowej www.dodr.pl,
przygotowanie „karty zgłoszenia do konkursu” w wersji edytowalnej (dokument
Word),
przygotowanie 10-20 zdjęć przedstawiających bazę noclegową, świadczone usługi
oraz otoczenie produkcyjne i rekreacyjne zgłoszonego do konkursu gospodarstwa
podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych
i wykorzystania wizerunku na potrzeby konkursu,

zgłoszenie udziału, tj. podpisaną „kartę zgłoszenia do konkursu”, oświadczenie
dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku na potrzeby
konkursu wraz ze zdjęciami i „kartą zgłoszenia do konkursu” w wersji edytowalnej
(dokument Word) należy przesłać w terminie od 20.03-20.04.2018 r. na adres:
- Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, lub
- drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl, lub
- właściwego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Dolnośląskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń,
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Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu dokona
oceny „kart zgłoszenia” i wyłoni zwycięzców konkursu wojewódzkiego w terminie do
25.05.2018 r.
7. Kryteria oceny w konkursie
Przedmiotem oceny gospodarstw agroturystycznych biorących udział w konkursie są
następujące kryteria w skali punktowej od 0 do 10:
urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa agroturystycznego (wrażenie ogólne, stan
porządkowy, wydzielenie części mieszkalnej, wypoczynkowej i gospodarczo –
produkcyjnej, spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa turystów),
jakość świadczonych usług (estetyka i urządzenie pokoi gościnnych, dostęp do węzła
sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia dla gości),
związek pomiędzy ofertą a promocją dziedzictwa kulturowego regionu (np. udział
produktów regionalnych w ofercie żywieniowej, elementy dekoracyjne nawiązujące do
historii regionu, pomoc w organizacji wędrówek tematycznych, atrakcje tematyczne
nawiązujące do kultury wsi, itp. ),
dodatkowe atrakcje świadczone w gospodarstwie agroturystycznym (poza bazą
noclegową i żywieniową, np. kuligi, zajęcia edukacyjne, itp.),
aktywność właścicieli gospodarstw w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej
(np. strony internetowe, poprzez informację turystyczną, itp.)
przykłady współpracy z innymi obiektami turystycznymi (tzw. „zdrowa konkurencja”
lub tworzenie kompleksowych ofert),
przykłady wspólnych inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (np.
wspólne imprezy, stoiska podczas targów, w ramach stowarzyszeń, sołectw, itp.).
8. Nagrody
1. Do przyznania nagród jest uprawniona Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana
Zarządzeniem dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we
Wrocławiu według opracowanych kryteriów.
2. Członkowie Komisji w składzie trzech osób, wyłonią zwycięskie gospodarstwa
agroturystyczne sklasyfikowane według miejsc: I miejsce, II miejsce i III miejsce.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości: I miejsce – 700 zł, II
miejsce – 600 zł, III miejsce – 500 zł oraz dyplomy pamiątkowe podczas uroczystości
podsumowania konkursu.
4. Uroczystość podsumowania konkursu odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 25/27 w dniu 26.05.2018 r.
podczas spotkania pt. „Przedsiębiorcza strona wsi dolnośląskiej”.
5. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas uroczystego
podsumowania.
6. Każdy laureat wojewódzkiego konkursu zostanie zaproszony na spotkanie pt.
„Przedsiębiorcza strona wsi dolnośląskiej”, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 25/27 w dniu
26.05.2018 r
7. Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora
konkursu www.dodr.pl oraz w miesięczniku Twój Doradca Rolniczy Rynek,
wydawanym przez organizatora oraz na stronach internetowych wszystkich Partnerów
realizowanego konkursu.
8. Prawa i obowiązki organizatorów
1. Dokumentacja złożona do udziału w konkursie pozostaje w siedzibie organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych materiałów w celach
promocyjnych, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. „O prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności miejsc, a także zmian
regulaminowych w przypadku małej liczby nadesłanych kart zgłoszeń.

