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1. Cel konkursu 
 

Konkurs daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa i tych osób, które dzięki 
pomysłowości, wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, kreują 
przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w Powiecie Kutnowskim.  
 
Celem konkursu jest promocja POWIATU KUTNOWSKIEGO poprzez:  

– promocję rozwoju  gospodarstw rolnych, 

– promocję rozwoju  firm,  

– promocję osiągnięć zawodowych i społecznych rolników, 

– promocję osiągnięć zawodowych i społecznych przedstawicieli firm,  

– promocję przedsięwzięć ekologicznych i ochrony środowiska, 

– promocję przedsięwzięć innowacyjnych, w tym opartych na wykorzystaniu lokalnego    

   potencjału,  

– promocję przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy. 

 
Dla osiągnięcia fundamentalnych celów konkursu określonych we wstępie, przewiduje się 
szeroki patronat lokalnych mediów: telewizji, radia, prasy.  
 
 

2. Organizator Konkursu 
 

1. Konkurs jest ustanowiony przez Zarząd Powiatu w Kutnie, który jest jednocześnie jego 
Organizatorem.  

2. Kapitułę Konkursu powołuje Starosta Kutnowski. 
3. Organizację Konkursu prowadzi Referat Promocji i Informacji oraz pod względem 

merytorycznym Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Kutnie. 

 
 

3. Zasięg konkursu  
 

Konkurs „LEW Kutnowski” jest organizowany na terenie powiatu kutnowskiego. 
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4. Kryteria konkursowe 
 

W Konkursie mogą uczestniczyć rolnicy i firmy, prowadzący działalność na terenie powiatu 
kutnowskiego. Zgłaszane przedsięwzięcie powinno być zrealizowane przez podmiot 
spełniający wymagania formalno-prawne niezbędne do prowadzenia danego rodzaju 
działalności.  
 
W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które w ostatnich trzech latach od obecnej edycji 
konkursu byli jego laureatami.  
 
Kategorie  konkursowe: 
I – rolnik 
II – firma 
 

Kategoria Rolnik – osoba prowadząca samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. 
Kandydat powinien uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.)  powyżej 
średniej krajowej. W gospodarstwie może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza 
(świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  z której  
uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W 
gronie uczestników nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, 
które nie prowadzą gospodarstwa rolnego a także, które zajmują się wyłącznie obrotem płodami 
rolnymi. 
 
Kategoria Firma – przedsiębiorstwo działające na terenie powiatu kutnowskiego, zajmujące się 
przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami 
do produkcji, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe 
gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę 
najemną. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć firmy z niedokończonymi inwestycjami, 
mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.  

 
 

5. Zgłoszenie  
 

Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest złożona u Organizatora KARTA ZGŁOSZENIA 
sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik ogłaszanego konkursu wraz 
z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku oraz wykorzystanie go na potrzeby konkursu, jego promocji i 
reklamy.  
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Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: 
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

– Izba Rolnicza, 

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

– Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,  

– Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, 

– Wójt Gminy, Burmistrz Gminy/Miasta,  Prezydent Miasta,  

– Sołtys, 

– Placówki bankowe,  

– Placówki doradcze i usługowe wspierające rozwój producentów rolnych, przetwórców,      

  przedsiębiorców, 

– Placówki zrzeszające producentów rolnych, przetwórców, przedsiębiorców, 

– inni.  

 
6. Kryteria oceny  
 

Kryteria formalne : 
 
–   prawidłowo wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA, DEKLARACJA UCZESTNICTWA, 

– spełnienie wymagań formalno-prawnych niezbędnych do prowadzenia zgłaszanej 

działalności. 

 

Kryteria podstawowe: 
 
Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest efektywność gospodarowania mierzona 
wydajnością. Premiowane są: 
– rozwój gospodarstwa, firmy, 

– wykorzystanie rozwiązań ekologicznych i ochrona środowiska, 

– wykorzystanie lokalnego potencjału, 

– innowacyjność gospodarstwa, firm. 
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Kryteria dodatkowe: 
 
–  podejmowanie inwestycji długoterminowych, 

– posiadanie dodatkowych dokumentów dotyczących: bezpieczeństwa żywności, jakości 

wyrobów, innowacyjności przedsięwzięć, 

–  korzystanie ze środków zewnętrznych, 

–  dbałość o estetykę zagrody, siedziby firmy. 

 
Innowacje – zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne 
wykorzystanie.  
 
 

7. Kapituła Konkursowa  
 

Do zadań Kapituły Konkursowej należy: 
 
– udział w posiedzeniu Komisji, 

– zapoznanie się z dokumentacją i zgłoszeniami, 

– sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, 

– zaopiniowanie złożonych zgłoszeń i wyłonienie laureatów z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w karcie oceny, 

– podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej. 
 
 

8. Nagrody 
 

Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów w oparciu o KARTĘ OCENY. 
 
Zwycięzcy otrzymują:  
 

1. Nagroda główna 
- tytuł „LEW Kutnowski ” i prawo używania tytułu wraz z logiem Konkursu w swoich      
materiałach promocyjno-reklamowych, 
– statuetkę „LEW Kutnowski”, 
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2. Wyróżnienie 
- statuetka „Kłos” i prawo używania tytułu wraz z logiem Konkursu  w swoich materiałach 
promocyjno-reklamowych, 
 
Organizator może przyznać nagrody laureatom, które za jego zgodą wręczą sponsorzy 
Konkursu. 
 
Kapituła Konkursu może przyznać specjalne wyróżnienie dla jednego z uczestników biorącego 
udział w konkursie za szczególne osiągnięcia w produkcji rolniczej bądź rozwój firmy, itp.  

 
9. Harmonogram 
 

Konkurs rozpoczyna się ok. 15 marca, a kończy najpóźniej 31 października bieżącego roku. 
 
Terminy obowiązujące w danym roku ogłasza Organizator i zamieszcza informacje na stronie 
internetowej www.powiatkutno.eu . 
 
Wręczenie nagród oraz oficjalne zamknięcie Konkursu odbędzie się na Uroczystości 
o charakterze powiatowym np. podczas „Dożynek Powiatowych” organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kutnie. 
 

10. Odpowiedzialność Organizatora 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, 
w szczególności związane z działaniem dostawców usług pocztowych, które mogłyby mieć 
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
 
W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich roszczeń wobec Organizatora 
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób lub jakichkolwiek innych praw 
osób trzecich (w tym wykorzystania wizerunku bez zgody osoby trzeciej), zgłaszający 
zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia Organizatorowi 
Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów.  
 

11. Postanowienia końcowe 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w REGULAMINIE KONKURSU. 
Wszystkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronie internetowej: 
www.powiatkutno.eu . Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Konkursu lub braku 
ogłaszania Konkursu bez podania konkretnej przyczyny. 
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 Wszelkie informacje dotyczące Konkursu uzyskać można: 
 
- /24/ 355-47-67 Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

- /24/ 355-47-41 Referat Promocji i Informacji. 

Osobą odpowiedzialną za obsługę konkursu jest Dyrektor Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska.   
 
Korespondencję do Organizatora należy kierować pod adres: 
 
Starostwo Powiatowe w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16  

poczta elektroniczna: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu 

promocja@powiatkutno.eu 

 
 

 


