
„GOSPODARSTWO ROLNE”
ZAŁ. NR 4 DO REGULAMINU KONKURSU NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWODY ŁÓDZKIEGO NA ROK 2019

XVI edycja konkursu
Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

na rok 2019

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
w kategorii

„Gospodarstwo rolne”
Za  „Gospodarstwo  rolne”  uważa  się gospodarstwo,  które  nie  zatrudnia  pracowników  etatowych,  znajdujące  się  na  terenie
województwa łódzkiego, o powierzchni  minimum 1 ha użytków rolnych,  prowadzące działalność polegającą na wytwarzaniu
produktów  roślinnych  lub zwierzęcych  w stanie  nieprzetworzonym,  czyli  naturalnym,  z  własnych  upraw albo  hodowli,  lub
chowu, w tym: produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzyw w polu
i pod  osłonami,  produkcję  roślin  ozdobnych,  grzybów  uprawnych,  produkcję  sadowniczą,  hodowlę  i  produkcję  materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowli ryb lub
prowadzące dział specjalny produkcji rolnej. 

Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie lub czytelnie, pismem drukowanym obligatoryjnie we wszystkich
pozycjach oraz podpisany przez kandydata lub instytucję uprawnioną do zgłaszania kandydatów. W polach, które nie dotyczą
wypełniającego należy wpisać „nie dotyczy”.  Wniosek wraz z wersją elektroniczną,  należy przesłać na adres Sekretariatu
Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

W imieniu:
Nazwa instytucji zgłaszającej*:

* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.

wnioskuję
o przyznanie Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na rok 2019

w kategorii „Gospodarstwo rolne” dla:

Dane dotyczące kandydata do Nagrody:
Pełna nazwa gospodarstwa:

Dokładny adres:

Telefon: Faks:
www: e-mail:
Nazwisko i imię osoby (osób) zarządzającej:

Nazwisko i imię osoby do kontaktu:

Opis gospodarstwa (m.in. profil działalności, powierzchnia gospodarstwa, struktura zasiewów, osiągane
plony z hektara, informacje dotyczące stada: stado podstawowe, stado obrotowe):
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A. Odpowiedzialność ekonomiczna
A 1. Stan ekonomiczny gospodarstwa:

2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Przychody ze sprzedaży*:
2. Dochód rolniczy netto*:
3. Udział produktów najwyższej jakości (klasa 
extra, klasa I) w produkcji ogółem w %:
4. Wydajność z jednostki powierzchni lub 
jednostki użytkowej zwierząt hodowlanych:
5. Nakłady inwestycyjne*:
* Proszę podać pełną kwotę w złotych
A 2. Informacja opisowa:

B. Odpowiedzialność społeczna zewnętrzna i ochrona środowiska
B 1. Odpowiedzialność społeczna zewnętrzna (pełna kwota w złotych):

2016 r. 2017 r. 2018 r.
1. Darowizny na działalność charytatywną:
2. środki na wspieranie kultury, sztuki i sportu:
3. Środki na wspieranie innych inicjatyw 
ważnych dla społeczności lokalnej:
Informacja opisowa o osiągnięciach w zakresie działalności charytatywnej i społecznej za ostatnie trzy
lata: 

B 2. Ochrona środowiska
Wdrożone/wdrażane przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska tylko z ostatnich trzech lat:

Nazwa przedsięwzięcia Rok
wdrożenia

1.
2.
3.
Informacja  opisowa  o  osiągnięciach  i  dokonaniach  z  ww.  obszaru  z  ostatnich  trzech  lat  (np.
zmniejszenie  zużycia  wody,  energii,  eliminacja  substancji  szkodliwych,  redukcja  gazów
cieplarnianych,  opis  istotnego  wpływu  działalności  na  bioróżnorodność  obszarów  chronionych,
prowadzenie właściwej gospodarki odpadami, raporty środowiskowe):
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C. Innowacyjność i konkurencyjność
Informacja opisowa o działaniach prowadzących do zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa na
rynku krajowym i zagranicznych z ostatnich trzech lat (wprowadzenie na rynek nowych szlachetnych
odmian roślin  uprawnych oraz ras  zwierząt  hodowlanych,  wspieranie  rozwoju myśli  technicznej,
posiadane certyfikaty, znaki jakości, nagrody i wyróżnienia):

Posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, podziękowania z ostatnich trzech lat:
Nazwa Instytucja wydająca Rok

1.
2.
3.

Oświadczenie kandydata do Nagrody:
 Potwierdzam zgodność przedstawionych wyżej danych. 
 Oświadczam,  że  nasze  Przedsiębiorstwo,  członkowie  Zarządu  lub  Współwłaściciele  w  ciągu

ostatnich pięciu lat nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu.
 Nasze przedsiębiorstwo nie narusza przepisów Kodeksu Pracy oraz norm ochrony środowiska, 

a także nie posiada zaległości o charakterze publiczno-prawnym.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez organizatora w celu
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

 Akceptuję Regulamin Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2019.
Miejscowość: Dnia: 
Pieczęć: Podpis osoby (osób) upoważnionej:

Podpis i pieczęć instytucji zgłaszającej*:

Miejscowość: Dnia:
* wypełnia tylko instytucja zgłaszająca kandydata do Nagrody.
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