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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wzorem lat ubiegfych, uprzejmie informuje o 
uruchomieniu XV edycji ogolnopolskiego konkursu „Spos6b na Sukces" na najlepsze dzialania 
kreuj^ce przedsi^biorczosc i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. 

Konkurs powstai z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku. Jego ide^ jest 
promowanie roznorodnych forin przedsi^biorczosci przyczyniajqcych si^ do wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarow wiejskich realizowanych przez przedsi^biorcow indywidualnych, samorz^dy jak i 
organizacje pozarz^dowe. 

Patronat nad konkursem od pocz^tku jego uruchomienia, t j . od 2000 roku sprawuje Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi a od XI I edycji honorowy patronat nad konkursem obj^I Pan Bronislaw 
Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Patronat medialny nad konkursem sprawuje m.in.: Telewizja Polska S.A. oraz redakcje: 
„Agf"o Serwis", Gospodarz.pl - Twqj portal rolniczy, „Bank i Rolnictwo", magazyn „Farmer" 
i „Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika", „Nowe Zycie Gospodarcze". 

Tradycyjnie wspolorganizatorami konkursu ŝ : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsii^biorczosci, Agencja Restruktliryzacji i Modemizacji Rolnictwa, Bank 
Gospodarki Zywnosciowej S.A., Stowarzyszenie „AgroBiznesK.lub", Towarzystwo Inicjatyw 
Spolecznych „Nowy Swiat", „Agrobroker" - Ubezpieczenia, Doradztwo i Szkolenia, Stowarzyszenie 
„Spos6b na Sukces". 

Inicjatywy nagradzane w konkursie przyczyniajq si^ do powstawania nowych miejsc pracy na 
wsi poza rolnictwem, co skutkuje ograniczeniem bezrobocia oraz aktywizacj^ lokalnych spolecznosci. 
Konkurs promuje rowniez male firmy rodzinne, ktorych celem jest nie tylko zysk ale harmonia celow 
biznesowych i zyciowych. 

Przedsi^wzi^cia te odgrywaj^ waznq rol^ w stabilnym rozwoju gospodarki i mog^ stac si§ 
inspiracjq dla mieszkancow obszarow wiejskich, ktorzy planuj^ podj^c wlasnq dzialalnosc 
gospodarcz^, wykorzystujqc srodki zewn^trzne, w tym z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na 
lata 2007-2013 oraz w ramach inicjatywy Leader, czy tez srodki na rozwoj Odnawialnych Zrodet 
Energii. 

W zal^czeniu przesylamy Regulamin XV edycji konkursu oraz Kart? Zgloszenia 
z uprzejmq prosb^ p ich upowszechnienie oraz przekazanie informacji o konkursie osobom 
zainteresowanym - ktore inbg^ w Paristwa odczuciu stac si? potencjalnymi laureatami 
XV edycji konkursu„Spos6b na Sukces" 
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X V edycja Ogolnopolskiego Konkursu 
SPdSOB NA SURGES 

na najlepsze dzialania przedsi^bibrcze 
ispoleczne na obszarach wiejskich 

Zal. nr 1 
do Regulaminu 

Konkursu Sposob na Sukces 

K A R T A Z G L O S Z E N I A 

I. Informacja o podmiocie zglaszajqcym przedsi^wzi^cie: 

1. Imi? i nazwisko rolnika / mieszkarica wsi, wlasciciela, wspohvtasciciela, udziaiowca, nazwa podmiotu 
gospodarczego {nazwa formalna, wyriikaj£[caze zgloszenia do iristytucji rejestruj^cej podmiot) 

2. Adres, tel./fax, e-maii, adres strony intemetowej. 

3. Status prawny podmiotu gospodarczego. 

4. Charakterystyka dotychczasowej dzialalnosci (ewentualnie w za^^^czniku). 

5. Nazwa zgiaszanego przedsi^wzi^cia. 

6. Informacja o zgloszonym przedsi^wzi^ciu w formie zat^cznika zawieraj^cego: 

1, Nazw? zrealizowanego przedsi^wzi^cia; 

2. Opis zgiaszanego przedsi§wzi?cia: 

2.1. Data uruchomienia dziaialnosci; 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

Data rozpocz^cia zgiaszanego przedsi^wzi^cia; 

Dokladny adres zrealizowanego przedsi?wzi?cia (wies, gmina, powiat), nr tel., fax; 

Zakres i rozmiary przedsi^wzi^cia (m.in. rodzaj i zasi^g prowadzonej dzialalnosci oraz stan 
zatrudnienia: na poczt^tku uruchomienia dziaialnosci/przedsi^wzi^cia oraz w chwili obecnej); 

Zrodia fmansowania przedsi^wzi^cia (m.in. procentowy udzial srodkow wlasnych i obcych, w tym 
pozyczki j kredyty bankowe, dotacje UE (nazwa wykorzystanego programu pomocowego, linii 
kredytowej itp.), udzial iiinych partnerow uczestnicz^cych w zrealizowanym zadaniu (jakich?), form 
ich wkiadu - rzeczowe, finansowe); 

Pozycja konkurencyjna ria rynku lokalnym / krajowym oraz innowacyjnosc przedsi?wzi?cia 
(czy na terenie wojewodztwa.s^podmioty zajmuj^ce si^ tyin samym rodzajem dzialalnosci, 
czy pomysl jest uiiikalny, liczba podmiotow konkuruj^cych itp.); 

Znaczenie przedsi^wzi^cia dla wlasciciela / wlascicieli (opisac znaczenie dla rodziny, czy w firmie 
zatrudnieni czlonkowie rodziny, ilu, jacy, czy prowadzona dzialalnosc stanowi glowne zrodlo 

utrzymania, w jakich fomiach zatrudnieni sa. pracownicy, np. uniowa na czas nieokreslony, umowa 
zlecenia); 

Efekty spoleczne przedsi?wzi?cia (m.in. liczba nowoutworzonych miejsc pracy, wspolpraca z innymi 
partnerami, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, promocja przedsi^biorczosci); w przypadku 
spoldzielni socjalnej - prowadzenie dodatkowej dzialalnosci spolecznej lub kulturalnej na rzecz 
spofecznosci iofcaliiej; w przypadku grupy producentow - wartosc dodana poza ulatwieniem zbytu 
i czynnikiem ekonqmicznym (np. popularyzacja idei zrzeszania si?); w przypadku gminy - spoieczna 
wartosc dodana,uzyskana w wyniku realizacji przedsi?wzi?cia (np. aklywizacja spolecznosci lokalnej, 
ukierurikowanie lokalhej przedsi^biorczosci, wzrost Uczby firm swiadcz^cych uslugi towarzysz^ce, 
wzrost-zatrudnienia), znaczenie przedsi?wzi?cia dla rozwoju gminy, znaczenie ekonomiczne 
przedsi?wzi?cia^dla mieszkaricow; w przypadku stowarzyszenia (w tym rowniez LGD) -
zaangaiowanie w zrealizowane przedsi^wzi^cie roznych grup spolecznych (np. niepeJnosprawnych, 
osob starszych),'gminy i innych instytucji lokalnych, wpiyw przedsi^wzi^cia na promocj? walorow 
gminy, ushig, zdî owego trybu zycia, ochrony srodowiska etc. 

Wspolpj-aca w ramach ihicjatywy Leader (czy przedsi^wzi^cie jest realizpwane';we\wspol^^ 
z Lokaln^ Grupq^ Dzialania funkcjonuj^c^ w ramach inicjatywy Leader, nazwa LGD, fbrniy 
wspolpracy itp.); 

Wykorzystanie odnawialnych.zrodel energii; 

Perspektywy rozwoju zrealizowanego przedsi^wzi^cia (m.in. szanse na: zwi^kszenie zatrudnienia. 



rozszerzenie dzia^alnosci, unowoczesnienie lub rozbudow^ zaWadu, poszerzenie rynkow zbytu, 
dziafalnosc eksportow^); 

2.12. Wykorzystanie lokalnego potencjaJu (m.in. ludzkiego, surowcowego, infrastruktury, walorow 
turystycznych, lokalizacyjnych oraz powi^zari kooperacyjnych); 

2.13. Uwzgl^dnianie wymogow ochrony srodowiska (opisac sposob zagospodarowania odpadow, 
gospodark? wodno-sciekow^ emisj? pyiow i halasu, stosowanie energooszcz^dnych technologii, 
wykorzystanie walorow pr:^rody i krajobrazu); 

2.14. Stopien dostosowania przedsi^biorstwa do standardow Unii Europejskiej (nazwa i rok wydania 
certyfikatow, informacje o uprawnieniach, certyfikatach aktualnie zdobywanych); 

2.15. Posiadanie odpowiednich dokumentow poswiadczaj^cych bezpieczeristwo zywnosci 
lub nieobligatoryjnych certyfikatow dotycz^cych jakosci wyrobow. 

Przyjmujg warunki udziatu w konkursie Sposob na Sukces okreslone Regulaminem i zobowi^zuje 
si^ do wypelniehia zobowiqzali z nich wynikajqcych. 

Wyrazam zgod^ na bezptatne przetwarzanie danych wyniienionych w punkcie I karty zgloszenia 
dia celow zwi^zanych z przeprowadzeniem konkursu Sposob na Sukces, w tym przetwarzania i gromadzenia 
danych osobowych w zwi^zku z przeprowadzeniem i promocjq konkursu. 

Podpis i/lub pieczqc zgiaszajqcego 

Sporzqdzil: , 
(proszq podac imiq i nazwisko, nr telefonu'osoby sporzqdzajqcej kartq zgloszenia; w przypadku, gdy kartq sporzqdzil doradca proszq 
podac nazwq osrodka/powiatowego zespolu doradztwa rolniczego) 

n Potwierdzenie zrealizowanego przedsi^wzi^cia przez Urzqd Miasta i Gminy, Urzqd Gminy albo Osrodek 
Doradztwa Rolniczego lub Oddzial Centrum Doradztwa Rolniczego wtasciwe dIa miejsca realizacji 
przedsi^wzi^cia (prosz^ podac nr telefonu i e-mail osoby potwierdzajqcej). 

Do KARTY ZGLOSZENIA wskazane Jest dolqczenie innych materialow charakteryzujqcych zgloszonq inicjatyw^, 
np. foldery, ulotki, fotogrdfie Up., ktore przechodzq na rzecz organizatorow konkursu. drganizatorzy konkursu 
zastrzegajq sobieprawo upowszechniania przesianych materialow. 

Wypelnia Centrum Doradztwa Rolniczego 
z siedzibq w Brwinowie 

Nr zgloszenia: 

Data wplywu: 2014 r. 



C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O 
z siedzibq w Brwinowie 

R E G U L A M I N 
XV EDYCJI OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

SPOSOBNASUKCES 

na najlepsze dziatania przedsi^biorcze i spoieczne 
na obszarach wiejskich 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronistawa Komorowskiego 

Patronat: 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Patronat medialny: 

• Telewizja Polska S.A. Program 1 
• Agro Serwis 
• Nowe Zycie Gospodarcz.e 
• Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika 
• fo rmer - magazyn 
o Gospodarz-pl Two] Portal Rolniczy 

Brwinow 2014 



I . Cele konkursu : 

1. promocja rozwoju przedsi^biorczosci, w tym pozarolniczych 
przedsi^wzi^c tworz^cych nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i 
w miastach do 20 tysi^cy mieszkahcow; 

2. aktywizacja gospodarcza mieszkancow wsi; 
3. upowszechnianie informacji o wyroznionych przedsi^wzi^ciach 

gospodarczych; 
4. iipowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania srodkow na 

dofinansowanie przedsi^wzi^c gospodarczych; 
5. wymiana dpswiadczen i wspolpraca pomi^dzy uczestnikami konkursu; 
6. promocja przedsi^wzi^c reahzowanych w ramach inicjatywy LEADER; 
7. promocja przedsi^wzi^c zreaHzowanych z wykorzystaniem 

odnawialnych zrodel energii; 
8. promocja przedsi^wzi^c zrealizowanych przy wsparciu Programu 

Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013; 
9. promocja przedsi^wzi^c zreaHzowanych przez kobiety, mieszkaj^ce na 

obszarach wiejskich; 
10. promocja przedsi^wzi^c innowacyjnych, opartych o wykorzystanie 

lokalnego potencjalu. 

I I . Organizatorzy : 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we wspotpracy z: 

1. Kancelari^ Prezydenta RP; 
2. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
3. Agencj^ Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa; 
4. Polsk^ Agencj^ Rozwoju Przedsi^biorczosci; 
5. Agrobroker - Ubezpieczenia i Doradztwo; 
6. Stowarzyszeniem Sposob na Sukces z siedzib^ w Brwinowie. 

I I I . Rada Programowa : 

1. Rad^ Programow^ tworz^ przedstawiciele organizatorow, patronow 
honorowych i medialnych, t j . poza przedstawicielami organizatorow 
wymienionych w pkt I I Rad^ Programow^ tworz^ przedstawiciele: 
Telewizji Polskiej S.A. Programu I - Redakcji Audycji Rolnych, Banku 
Gospodarki Zywnosciowej S.A., Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, 
Towarzystwa Inicjatyw Spolecznych Nowy Swiat, Dwutygodnika 
Farmer i portalu www.farmer.pl, Portalu Gospodarz.pl - Twoj Portal 
Rolniczy, Miesi^cznika Nowe Zycie Gospodarcze, Dwutygodnika Agro 
Serwis. 

2. Rada Programowa powoluje Jury z grona organizatorow oraz patronow 
honorowych i medialnych, ktore ocenia przedsi^wzi^cia zgloszone 
do konkursu i przyznaje nagrody. 

3. Jury konkursu wybiera laureatew konkursu w dwoch etapach: 



- w etapie pierwszym Jury konkursu ocenia przedsi^wzi^cia 
na podstawie materialow zawartych w nadeslanych kartach zgloszeh, 
wg kryteriow oeeny przedsi^wzi^c zgloszonych do konkursu, 
wylaniaj^c grup^ riominatow; 

- w etapie drugim Jury konkursu ocenia przedsi^wzi^cia nominowane 
w pierwszym etapie na podstawie wizytacji terenowych, wylaniaj^c 
sposrod.nominatow laureatow konkursu. 

IV. Warunki liczestnictwa : 

1. Przedsi^wzi^cia zrealizowane w roku 2013 i pierwszym polroczu 2014 
roku w zakresie rozwoju przedsifbiorczosci na obszarach wiejskich 
i w miastach do 20 tysi^cy mieszkaiicow, tworzace nowe miejsca pracy. 

2. Podmiot spelnia wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia 
danego rodzaju dziatalnosci. 

3. Do konkursu mog^ bye zgtaszane przedsi^wzi^cia realizowane przez 
osoby fizyczne i prawne, w tym: 
1. przedsi^biorcow, 
2. rolnikow, 
3. spolki prawa handlowego, 
4. jednostki samorz^du terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. 

mieszkahcow oraz powiatowe - wyl^cznie w zakresie zwi^zanym 
ze wspieraniem rozwoju przedsi^biorczosci, 

5. organizacje spoieczno-zawodowe i branzowe rolnikow, 
6. organizacje pozarz^dowe. 

3. Osoby fizyczne i osoby prawne zglaszajq propozycje konkursowe 
po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsifwzi^cia przez 
Starostwo, Urz^d Miasta i Gminy, Urzqd Gminy albo Osrodek Doradztwa 
Rolniczego jub Oddzial Centrum Doradztwa Rolniczego wlasciwe 
dla miejsca realizacji przedsi^wzi^cia. 

4. Kryteria oceny przedsi^wzi^c zgloszonych do konkursu: 

4.1. Kryteria podstawowe dla przedsi^biorstw/ gospodarstw/ 
spoldzielni: 

a) liczba zatrudnionych pracownikow na dzieh 30.06.2014; 
b) stopieh wykprzystania lokalnego potencjalu; 
c) innowacyjhosc przedsi^wzi^cia; 

4.2. Kryteria^dodatkowe dla przedsi^biorstw: 
a) pokoleniowosc firmy i tradycja rodzinna; 
b) po"dejmbwanie.inwestycji dlugoterminowych; 
c) okres funkcjonowania firmy na rynku; 
d) zasi^g terytorialny dzialalnosci firmy; 
e) pdzycja firmy na rynku; 
f) "wspolpraca z lokalnymi podmiotami w tym Lokaln^ Grup^ 

Dziatania (LGD); 
g) korzystanie ze wsparcia srodkow UE; 



h) konsekwencja w prowadzeniu dzialalnosci; 
i) przedsi^wzi^cie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader, 
j ) przedsi^wzi^cie zrealizowane z wykorzystaniem odiiawialnych 

zrodel ehergii i dbajosci^ o srodowisko naturalne; 
k) posiadanie dodatkowych dokumentow, poswiadczaj^cych 

bezpieczenstwo zywnosci lub dotycz^cych jakosci wyrobow, 
np. rolnictwo ekologiczne, wpis na List^ Produktow 
Tradycyjnych.; 

1) w przypadku spoldzielni socjalnej - prowadzenie dodatkowej 
dzialalnosci spolecznej liib kulturalnej na rzecz spotecznosci 
lokalnej; korzystanie ze wsparcia Funduszu Pracy; 

m) w przypadku grupy producehtow - wartosc dodana poza 
ulatwieniem zbytu i czynnikiem ekonomicznym 
(np. popularyzacja idei zrzeszania si?); 

n) w przypadku gminy - spoteczna wartosc dodana uzyskana 
w wyniku realizacji przedsi^wzi^cia (np. aktywizacja 
spolecznosci lokalnej, ukierunko wanie lokalnej 
przedsi^biorczosci, wzrost liczby firm swiadcz^cych uslugi 
towarzysz^ce, wzrost zatrudnienia); znaczenie przedsi^wzi^cia 
dla rozwoju gminy, znaczenie ekonomiczne przedsi^wzi^cia 
dla mieszkancow. 

o) w przypadku stowarzyszenia (w tym rowniez LGD) -
zaangazowanie w zrealizowane przedsi^wzi^cie roznych grup 
spolecznych (np. niepetnosprawnych, osob starszych), gminy 
i innych instytucji lokalnych, wplyw przedsi^wzi^cia 
na promocj? walorow gminy, uslug, zdrowego trybu zyeia, 
ochrony srodowiska etc. 

5. Zgloszeniem do udziaiu w konkursie jest KARTA ZGLOSZENIA 
sporzqdzona zgodnie ze wzorem okreslonym w zalqczniku nr 1 
do Regulaminu, przestana na adres Centrum Doradztwa Rolniczego 
z siedzibq w Brwinowie w terminie do 15 pazdziemika 2014 r. 

6. Przeslanie karty zgtoszeniowej jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody 
na bezptatne rozpowszechnianie wizerunku, znajduj^cego si? na zdj?ciach 
przeslanych do Centrum Doradztwa Rolniczego przez uczestnika konkursu 
oraz wykonanych podczas uroczystosci finalowej, na potrzeby 
umieszczenia ich w publikacjach, artykutach, na stronach intemetowych 
www.cdr.gov.pl oraz podmiotow wspolpracuj^cych przy organizacji 
konkursu Sposob na Sukces zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631 ze zm.). 

7. Podmioty nagodzone i wyroznione 34 zobowi^zane do uiszczenia podatku 
od nagrod w wysokosci 10% od wartosci nagrody zgodnie z art. 30 ust. 
1 pkt2 oraz art. 21 ust. 1 pkt68 o podatku dochodowym od osob 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 361 ze zm.). Do poboru rialeznego 
podatku zobowi^zany jest organizator konkursu. 



V. Nagrody: 
1. Przewiduje si^.nagrody i wyroznienia w nast^puj^eych kategoriach: 

- indywidualna, 
- rodzinna; 
- zespolowa, 
- inicjatywy na rzecz rozwoju.spolecznosci lokalnych, 
- przedsi^wzi^cia zrealizowane przez kobiety. 

VI. Czas trwania konkursu: 
1. Konkurs ma charakter staty, a rozstrzygany jest raz w roku. 
2. Przedmiotem oceny XV edycji przedsi^wzi^cia realizowane w okresie 

od 01.01.2013 roku do 30.06.2014 roku (przedsi^wzi^cie rozumiane 
jako uruchomienie dzialalnosci gospodarczej lub uruchomienie nowego 
przedsi^wzi^cia w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej). 

3. Termin nadsylania zgloszen konkursowych ustala si^ do 15 pazdziemika 
2014roku. 

4. Ogloszenie wynikow odb^dzie si^ w terminie do 31 marca 2015 roku. 

VII . Postanowienia koncowe: 
1. FinaUsci konkursu przyjmuj^ zobowi^zanie do stosowania w promocji 

w ramach prowadzonej dzialalnosci t j . na produktach, na stronach 
intemetowych, w ulotkach i materialach reklamowych, tytulu: Laureat 
XV edycji ogolnopolskiego konkursu Sposob na Sukces 
lub odpowiednio Wyrozniony w XV edycji ogolnopolskiego konkursu 
Sposob na Sukces oraz logo konkursu Sposob na Sukces. 

2. Organizatorzy przewiduje upowszechnianie w mediach informacji 
o przebiegu i wynikach konkursu. 

3. Aktualny przebieg .oceny zgioszonych przedsi^wzi^c (przedsi^wzi^cia 
zgloszone, nominowane, laureaci i wyroznieni) znajduje si^ na stronie 
www.cdr.gov.pl 

4. W przypadku zglbszenia mniejszej liczby przedsi^wzi^c konkursowych 
niz 50 - rozstrzygni^cie moze nast^pic w kolejnej edycji konkursu. 
Decyzj^ w fej sprawie podejmuje Rada Programowa. 

5. Od decyzji Jury w sprawie nagrod nie przystuguje prawo odwolania. 
6. Regulamin konkursu, karta zgtoszenia oraz inne informacje na temat 

konkursu _zamieszczone ŝ  na stronie intemetowej Centrum Doradztwa 
Rolniczego wwwxdr.gov.pl . 

7. W XV edycji konkursu nie mog^ uczestniczyc laureaci i wyroznieni 
z poprzednich edycji. 

8. Przyst^pienie do konkursu oznacza przyj^cie zasad okreslonych 
w regulaminie, w tym zobowiqzan okreslonych dla konkursu oraz 
laureatow konkursu. 

9. Szczegolowych informacji na temat organizacji konkursu udziela 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino.wi'e; 
tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 140, 145; faks: 22/ 729 72 91; 
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e-mail: i.studniarek@cdr.gov.pl, a.woszczekCg'cdr.gov.pl. 

10. Zgtoszenia nalezy przesylac w 5 egzemplarzach na adres: 

Centrum Doradztwa Rolniczego 
ul. Pszczelihska 99 
05-840 Brwinow 
Konkurs Sposob na Sukces 


