
 
Regulamin konkursu  

„Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza” 
 
1. Cele konkursu 

> identyfikacja, promocja i upowszechnianie najlepszych tradycyjnych produktów 
    żywnościowych Wschodniego Mazowsza 
> popularyzacja i poszerzenie Listy Produktów Tradycyjnych  
> aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej 

2. Założenia ogólne 
Udział w konkursie mogą wziąć rolnicy i mieszkańcy z terenów wiejskich ośmiu powiatów: 
garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, 
otwockiego, wołomińskiego  
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie karty zgłoszenia (zał. Nr.1) i wypełnionego 
wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (wzór wniosku dostępny jest na stronach 
www.minrol.gov.pl,  www.mazovia.pl). oraz przygotowanie do oceny zgłoszonego produktu 
zgodnie z harmonogramem, we wskazanym przez organizatora dniu i miejscu. 
Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden produkt. Zgłoszone produkty nie są 
laureatami I, II lub III miejsca w konkursach oddziałowych /wojewódzkich 
organizowanych/współorganizowanych przez MODR (w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat). 
 

3. Organizatorzy konkursu 
Głównym organizatorem i koordynatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie. 
 
4. Harmonogram konkursu 
- rozpropagowanie konkursu – sierpień- wrzesień 2017r. 
- złożenie kart zgłoszenia i wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych do siedziby  
Mazowieckiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21  
– do 15.09.2017r. 
- powołanie komisji oceniającej 
- ocena złożonych wniosków i produktów przez komisję konkursową; sporządzenie protokołu –  
  27.09.2017r., Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 
 - podsumowanie konkursu- 11.10.2017r., Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 
 

5. Kryteria oceny  
Komisja konkursowa oceni wnioski i produkty według ustalonych kryteriów: 
 związek produktu z tematem konkursu (tradycyjne metody wytwarzania, 

wykorzystywane surowce, specyficzny charakter, związek z regionem) 
 poprawność przygotowania wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, dowody 

określające powtarzalność produkcji (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy) 
 walory organoleptyczne produktu (smak, zapach, konsystencja, wygląd) oraz estetyka i 

sposób zaprezentowania produktu 

 
6. Nagrody 
Komisja oceni wszystkie złożone wnioski i produkty,  wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz 
przydzieli dwa wyróżnienia.  

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.mazovia.pl/


Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  podczas konferencji 
„Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”. 
 
Konkurs i konferencja realizowane są w ramach operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości – 
produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”,  współfinansowanej w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2016- 2017, 
konkurs nr 1/2017 – Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich     oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów 
działań na rzecz tego rozwoju. 
 
 
 

 
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można 
znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie 

można zarejestrować się jako Partner KSOW. 
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