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Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Najaktywniejszy Samorząd Województwa
Podkarpackiego”, którego organizatorem i fundatorem nagród jest Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Organizator
Agro Targów Wschód.
Finał konkursu odbędzie się podczas III Międzynarodowych Agro Targów Wschód,
które będą miały miejsce w dniach 8-9 czerwca 2019 r., na terenie zlokalizowanym przy
węźle "Przemyśl" autostrady A4 (Skołoszów, ul. Przemyska 37, 37-550 Radymno, Powiat
Jarosławski).
Targi to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, którego celem jest promocja
potencjału gospodarczego, turystycznego i dziedzictwa kulturowego regionu.
Wydarzenie patronatem objęli: Marszałek Sejmu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Czynny udział w targach biorą m.in. KOWR,
ARiMR i KRUS.
Targi będą okazją do bezpośredniego spotkania się rolników z najwyższej klasy
naukowcami i specjalistami, doradcami rolniczymi. Posiadamy umowy partnerskie z
Państwowymi Instytutami Badawczymi oraz prestiżowymi uczelniami wyższymi.
W programie targów znajduje się bogata oferta wydarzeń towarzyszących.
Szczegóły na stronie internetowej agrotargiwschod.pl.
Konkurs „Najaktywniejszy Samorząd Województwa Podkarpackiego”
Samorządy zgłaszające się do konkursu „Najaktywniejszy Samorząd Województwa
Podkarpackiego” przygotują stoiska promocyjne (namioty) i ustawią je podczas trwania Agro
Targów Wschód (8-9 czerwca 2019 r.).
Celem prezentacji stoisk będzie przedstawienie dorobku lokalnych samorządów oraz
promocja ich potencjału gospodarczego i kulturowego.
W zmaganiach konkursowych oceniane będą:
- aktywność mieszkańców Gminy oraz współpraca z Wójtem i Radą Gminy, która daje
wymierne efekty w postaci stworzenia inwestycji czy inicjatyw służących poszczególnym
miejscowościom, Gminie i jej promocji;
- prowadzenie przez Gminę konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę;
- muzea;
- miejsca związane z podtrzymywaniem lokalnych tradycji, historii;
- powstałe na terenie Gminy gospodarstwa agroturystyczne;
- aktywność kulturalna;
- produkt lokalny;

- aktywność organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy;
- działania podnoszące atrakcyjność turystyczną Gminy;
- promowanie producentów zdrowej żywności;
- grupy producenckie;
- wydzielanie terenów pod aktywność gospodarczą – tworzenie nowych miejsc pracy;
- dbałość o ekologię (czyste powietrze itp.);
- aktywizacja społeczna seniorów.
Celem konkursu jest wspieranie oddolnej aktywności samorządowej mieszkańców.
Prezentację Gmin oceniać będzie komisja konkursowa, w skład którego wejdą
przedstawiciele KOWR, ARiMR, KRUS, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Organizatora Targów oraz PODR.
Zwycięskie samorządy otrzymają tablety ufundowane przez KOWR, a także nagrody
pieniężne ufundowane przez Organizatora Agro Targów Wschód.
Laureaci konkursu otrzymają m.in.:
I miejsce – nagroda Organizatora Targów w kwocie 5 tys. zł
oraz tablet ufundowany przez KOWR;
II miejsce – nagroda Organizatora Targów w kwocie 3 tys. zł
oraz tablet ufundowany przez KOWR;
III miejsce – nagroda Organizatora Targów w kwocie 2 tys. zł
oraz tablet ufundowany przez KOWR.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obustronna promocja.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie agrotargiwschod.pl. W miejscu opłat należy
wpisać „obustronna promocja”.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.
Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców regionu. W związku z tym prosimy o
promowanie Targów wśród mieszkańców Państwa Gminy, poprzez umieszczenie informacji
o wydarzeniu (zaproszenia, plakaty, itp.) na stronie internetowej Gminy oraz na terenie
poszczególnych miejscowości.
Udział Państwa w tym wydarzeniu będzie szansą promocji gminy, ale także będzie to
cegiełka dołożona do rozwoju wydarzenia, które w krótkim czasie może stać się jednym z
ważniejszych w Polsce. Po prawej stronie Wisły nie ma takiego wydarzenia plenerowego.
Pieniądze od wystawców przeznaczane są na organizację wydarzenia i jego reklamę
(telewizja, radio, prasa, plakaty, internet).
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową targów agrotargiwschod.pl.
Wydarzenie będzie szeroko reklamowane w mediach krajowych (już na miesiąc przed
wydarzeniem w ogólnopolskiej telewizji - TVP 1, program Agrobiznes - pojawią się reklamy
– zaproszenia na targi) i regionalnych (w szczególności na terenie województw:
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego).
Konkurs promować będą również centrale krajowe KOWR, ARiMR, KRUS oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Planowana liczba odwiedzających to ok. 50 tys. osób.
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