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1. Rejestracja Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów” w bazie 

partnerów KSOW i Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 

 Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” zostało zarejestrowane w bazie 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego.  

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy prawidłowemu przepływowi 

informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwój 

obszarów wiejskich. Umożliwia aktywną wymianę wiedzy o dobrych 

praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów 

służących zrównoważonemu rozwojowi. Realizuje również działania 

informacyjno-promocyjne na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. Realizacja operacji w ramach KSOW umożliwia wymianę wiedzy, 

informacji i doświadczeń. Ponadto, podmioty te mogą nawiązać współpracę 

i wymienić się wiedzą z partnerami innych państw członkowskich UE. 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jest zbiorem firm i producentów 

rolno-spożywczych, którzy swoje produkty pozyskują z mazowieckich 

surowców i prowadzą działalność na terenie Mazowsza. Jest ideą promującą 

nasz region na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej.  

2. Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”- laureat konkursu 

Koordynator Klastra zostało laureatem Konkursu Inicjatywy 

Pozytywistycznej Polski Producent Żywności otrzymując tytuł regionalnego 

finalisty „Polskiego Producenta Żywności” w województwie mazowieckim 

za jabłko amela.  

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dożynek Województwa 

Mazowieckiego w Ciechanowie, w dniu 8 września 2019 roku.  

3. Udział w programie EIT FOOD 

Koordynator Klastra złożył aplikację do udziału w programie EIT FOOD. Ideą 

przedsięwzięcia jest wsparcie w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że 

rolnictwo stanie się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla 

środowiska naturalnego.  



Nagrodą za zwycięstwo w programie jest grant o wysokości 5000 EURO , 

który należy przeznaczyć na testowanie rozwiązań.  

Czekamy na rozstrzygnięcie. 

4. Wdrożenie systemu certyfikacji dla marki „amela” 

Na wniosek Rady Klastra, Zarząd Stowarzyszenia postanowił opracować 

Regulamin dotyczący standardów jakości związanych z marką „amela”.  

1. Standard jakości potwierdzany jest certyfikatem przyznawanym przez 

zespół certyfikujący.  

2. Certyfikat przyznawany jest na określoną partię owoców.  

3. Producent podpisuje oświadczenie z pełną odpowiedzialnością , iż 

przedstawione badania dotyczą całej partii deklarowanej ilość 

owoców.  

Aby uzyskać certyfikat należy spełnić określone warunki. 

- producent musi stosować się do zaleceń doradcy przez cały okres 

wegetacyjny, 

- producent musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli plantacji 

przez cały okres, w celu weryfikacji plantacji pod kątem przestrzegania 

przyjętych zasad, 

- producent musi wyrazić zgodę na pobranie próby liści lub zawiązków w 

przypadku pojawienia się wątpliwości co do stosowania się do zasad, 

- producent musi stosować technologię ochrony i nawożenia zalecana 

przez doradcę, 

- dla producentów przeprowadzone zostaje szkolenie, na którym dostają 

listę dozwolonych preparatów do ochrony i nawożenia zgodnie z 

zaleceniami podawanymi przez doradcę, 

- każdy producent przez cały okres wegetacji będzie otrzymywał 

komunikaty o konieczności wykonania zabiegu na konkretnego patogena. 

W informacji SMS będą podane wszystkie informacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania zabiegu, 

- w przypadku wątpliwości, każdy producent ma możliwość kontaktu 

telefonicznego z doradcą 

- każdy producent ma możliwość umówienia się na wizytę z doradcą 

celem omówienia aktualnego stanu plantacji  



  

 

6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Klastra i Prezesa Koordynatora 

Klastra w programie telewizyjnym „Tydzień” 

 

18 sierpnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów”- 

Koordynator Klastra „Polska Natura” oraz Przewodniczący Rady Klastra 

gościli w programie telewizyjnym „Tydzień”, odpowiadając na pytania 

dotyczące produkcji i dystrybucji owoców marki „amela”. 

 

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/18082019-

0800/43699011 
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