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WWF we współpracy z organizacjami rolniczymi z regionu nadbałtyckiego rozpoczyna kolejną edycję
konkursu „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”.
Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz
wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie
emisji związków azotu i fosforu.
Konkurs ma na celu wyłonienie jednego zwycięzcy krajowego
w każdym z krajów nadbałtyckich, który zakwalifikuje się do edycji
międzynarodowej konkursu. Zwycięzcy konkursów krajowych
otrzymają certyfikaty oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000
euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce).
Spośród dziewięciu zwycięzców krajowych międzynarodowe jury
wybierze jednego zwycięzcę regionalnego – Rolnika Roku Regionu
Morza Bałtyckiego 2018, który otrzyma nagrodę w wysokości
10 000 euro.
Celem konkursu jest więc też wyłonienie 9 rolników – zwycięzców
krajowych i promocja w całym regionie szeregu dobrych praktyk
przez nich stosowanych, a także promocja zwycięzców i ich praktyk
w mediach krajowych.
Rolnicy mogą chronić Bałtyk poprzez
zmniejszenie spływu związków azotu i fosforu
z gospodarstw. Nagroda, utworzona w 2009
roku, ma na celu zachęcić rolników z całego
regionu Morza Bałtyckiego do aktywnego
udziału w zwalczaniu eutrofizacji.

Na zakończenie konkursu zostanie zorganizowana konferencja
poświęcona rolnictwu w regionie oraz dyskusji na temat szerszego
wdrażania przyjaznych środowisku praktyk rolniczych w krajach
nadbałtyckich. W czasie konferencji zaprezentowani zostaną
zwycięzcy krajowi i ogłoszony zostanie główny zwycięzca – „Rolnik
Roku Regionu Morza Bałtyckiego”.
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WWF będzie promować konkurs oraz zorganizuje krajowe jury za pośrednictwem swoich partnerów
w poszczególnych krajach nadbałtyckich. Głównego zwycięzcę konkursu – Rolnika Roku Regionu
Morza Bałtyckiego, wybierze międzynarodowe jury. Krajowe jury będzie odpowiedzialne za
przeprowadzenie oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy na szczeblu krajowym. WWF przyjmuje
wnioski zgłoszeniowe do udziału w konkursie od rolników indywidualnych, organizacji rolniczych
oraz innych zainteresowanych stron. Kryteria konkursu są następujące:

1. Kandydat/Kandydaci
Rolnicy mogą zgłaszać się samodzielnie bądź zostać zgłoszonymi przez innych np. przez doradcę rolniczego.
W konkursie mogą brać udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nominowanym nie musi być tylko jedna osoba.
Może to być rodzina lub gospodarstwo rolne, w którym rolnictwem zajmuje się szereg osób.

2. Kryteria geograficzne
Rolnik (rolnicy) muszą prowadzić działalność na terenie zlewiska Morza Bałtyckiego.

3. Kryteria gospodarcze
a.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji
rolnej (np. hodowli zwierząt i / lub uprawy roślin).

b.

Do składania wniosków zachęca się różnych wnioskodawców, od małych do dużych gospodarstw,
prowadzących rolnictwo tradycyjne lub ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

4. Kryteria środowiskowe
a.

Nominowani kandydaci powinni wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie
emisji szkodliwych zanieczyszczeń (biogenów: związków azotu i/lub fosforu) z ich gospodarstw. Za emisję
biogenów uważa się ich wycieki do wody jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

b.

Nominowani kandydaci powinni spełniać minimalne wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska i nie
mogą być stroną pozwaną w procesie sądowym dotyczącym ochrony środowiska, traktowania zwierząt, prawa
pracy oraz innego powiązanego prawodawstwa.

c.

Działania podjęte w celu ograniczenia emisji biogenów powinny mieć charakter innowacyjny, a nawet
„wyjątkowy” w kontekście standardów danego kraju. Efekt tych działań w zakresie ograniczenia eutrofizacji
powinien być widoczny. Oznacza to, że rolnik:

i.

opracował, przetestował i wdrożył działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń
i może zaprezentować korzyści z nich płynące;

ii.

może stosować konwencjonalne, dobrze sprawdzone działania, ale na dużą skalę;

iii.

może zmierzyć efekty tych działań lub jest w jakimś sensie pionierem pewnej metody w danej dziedzinie,
dającej obiecujące, ale jeszcze niemierzalne efekty;

iv.

nie spełnia całkowicie żadnego z powyższych kryteriów, ale jest dobrym „ambasadorem” stosowania
skutecznych metod ograniczenia emisji biogenów ze swojego gospodarstwa.

a.

Podstawowe kryteria udziału w konkursie odnoszą się do działań mających na celu ograniczenie
eutrofizacji. Inne ważne działania związane z rolnictwem, chociaż nie są traktowane priorytetowo,
zostaną uwzględnione w ocenie i potraktowane jako dodatkowe korzyści. Inne kryteria mogą
obejmować m.in.:

i.

ograniczenie stosowania pestycydów;

ii.

działania wspierające zachowanie bioróżnorodności;

iii.

redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz inne działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

b.

Nominowany kandydat powinien być gotowy do zaprezentowania swojego gospodarstwa
oraz stosowanych praktyk rolniczych, tak aby mogły stać się modelowym rozwiązaniem
dla innych części regionu.

Decydując się na udział w konkursie, kandydat zgadza się na wykorzystanie przez WWF, w celu promocji
dobrych praktyk rolniczych, informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym danych kontaktowych,
zdjęć i opisów praktyk rolniczych stosowanych w danym gospodarstwie. Kandydat wyraża tym samym zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu i w zakresie wskazanym w poprzednim zdaniu.
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5. Inne kryteria
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