ROLNIK ROKU REGIONU
MORZA BAŁTYCKIEGO 2020

KRYTERIA KONKURSU
KANDYDAT/KANDYDACI
Zgłoszenie może być wypełnione samodzielnie przez rolników lub przy wsparciu WWF albo strony trzeciej, np.
doradców rolniczych na podstawie informacji dostarczonych przez rolników. W konkursie mogą brać udział
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Nominowanym nie musi być tylko jedna osoba. Może to być rodzina gospodarstwo rolne, czy kooperatywa, w którym rolnictwem zajmuje się szereg osób.

KRYTERIA GEOGRAFICZNE
Nominowany rolnik lub rolnicy muszą prowadzić działalność w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego. Terytorium
Polski w 99,7% znajduje się w zlewisku Bałtyku.

KRYTERIA EKONOMICZNE
Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej
(np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy różnych kandydatów, od małych
do dużych gospodarstw, prowadzących rolnictwo tradycyjne lub ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE – SUBSTANCJE BIOGENNE
Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji
szkodliwych zanieczyszczeń (substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu) z ich gospodarstw. Za emisję
substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego
z obornika.

Nominowani kandydaci muszą 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.
Działania podjęte w celu ograniczenia emisji substancji biogennych 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:
•

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

•

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

•

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

•

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

INNE KRYTERIA
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. Mogą to być m.in.:
•

ograniczenie stosowania pestycydów;

•

praktyki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i dostosowania się do tej zmiany;

•

działania wspierające zachowanie różnorodności biologicznej;

•

działania edukacyjne i/albo dawanie pozytywnego przykładu, inspirowanie innych rolników.

Aby powstrzymać dalszą degradację
środowiska naturalnego Ziemi i kształtować
przyszłość, w której ludzie będą żyli
w harmonii z przyrodą.

together possible
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