Kryteria dla produktów lokalnych
marki „Ślężański Produkt Lokalny”

I. Wymogi konieczne do spełnienia przez Wnioskodawcę
Każde kryterium oceniane jest metodą „TAK” lub „NIE”. Wnioskodawca musi spełnić
wszystkie wymogi. Pojawienie się przynajmniej raz „NIE” oznacza odmowę ubiegania się o
przyznanie marki „Ślężański Produkt Lokalny”.

1. Podmiot miejscowy:
Osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, rolnik, organizacja, instytucja z siedzibą
(zakładem produkcyjnym) lub prowadząca działalność na obszarze Ziemi Ślężańskiej
(gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza,
Sobótka).
2. Związek z obszarem Ziemi Ślężańskiej:
a/ Produkt jest wytwarzany i/ lub dostępny na obszarze Ziemi Ślężańskiej (gminy;
Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława
Górna i Sobótka).
b/ Produkt wpisuje się w główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” (gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski,
Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna i Sobótka).
Forma potwierdzenia: opis Wnioskodawcy o miejscu wytwarzania, dystrybucji i
sprzedaży produktu. Wnioskodawca dostarczy też produkt lub, w przypadku gdy jest to
niemożliwe, jego zdjęcie.
3. Spełnienie standardów prawnych:
Wnioskodawca deklaruje, że produkt jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzkiego oraz
dla środowiska.
Forma potwierdzenia: pisemna deklaracja Wnioskodawcy.
4. Spełnienie norm ochrony środowiska:
Wnioskodawca posiada umowę na wywóz odpadów i odbiór ścieków (w przypadku
kanalizacji) lub wykaże posiadanie szamba. Wnioskodawca oświadczy, że jego
działalność nie narusza przepisów ochrony środowiska oraz ochrony gatunków i siedlisk
przyrodniczych Natura 2000. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego

Wnioskodawca deklaruje, że na całym etapie produkcji zachowany został dobrostan
zwierząt.
Formy potwierdzenia:
1/ Wnioskodawca złoży kopię umowy na wywóz odpadów i odbiór ścieków (w przypadku
kanalizacji) lub pisemne oświadczenie o posiadaniu szamba.
2/ Pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o nie naruszaniu przepisów ochrony środowiska
oraz siedlisk i gatunków przyrodniczych.
3/ W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego
pisemna deklaracja
Wnioskodawcy o nie naruszaniu dobrostanu zwierząt na żadnym z etapów produkcji.

5. Postępowanie zgodnie z zasadami etycznego biznesu i brak zadłużenia:
Wnioskodawca deklaruje, że na jego działalności/ firmie nie ciąży nakaz komorniczy,
nie jest postawiony w stan upadłości, nie zalega z wypłatami dla pracowników,
płatnościami podatków, składek ZUS lub KRUS i nie jest skazany prawomocnym
wyrokiem.
Forma potwierdzenia: pisemna deklaracja Wnioskodawcy.

II. Wymogi merytoryczne
Ocena kryteriów punktowa (skala 0 – 3). Wnioskodawca może ale nie musi spełnić w 100 %
wszystkich kryteriów. W przypadku nie spełnienia 1/3 kryteriów merytorycznych odmawia
mu się prawa do użytkowania marki „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.

1. Jakość:
Produkt reprezentuje region i jest jego wizytówką. Ocenie podlegają:
 właściwości organoleptyczne (smak, zapach)
 rodzaj i gatunek wykorzystanych do produkcji surowców,





metoda wytwarzania,
właściwości estetyczne (wygląd, staranność wykonania, estetyka opakowania,
oryginalność funkcjonalność, czytelność i sensowność informacji zawartych na
opakowaniu produktu, itp.),
charakter dystrybucji i sprzedaży,

 jakość i wartość merytoryczna i graficzna indywidualnych materiałów promocyjnych
(jeśli takowe istnieją),
 posiadane nagród i wyróżnień, zdobyte oznaczenia jakościowe.
Forma potwierdzenia:
Ocena członków Kapituły na podstawie przedłożonych do degustacji/ wglądu produktów
i załączników (m.in. szczegółowego opisu, zdjęć, referencji, wizji lokalnej w miejscu
wytwarzania przez członka Kapituły, wiedzy własnej członka Kapituły, istniejącej
strony internetowej Wnioskodawcy, udostępnionych przez Wnioskodawcę istniejących
materiałów promocyjnych).

2. Wyjątkowość:
Produkt winien być wyjątkowy i posiadać cechy charakterystyczne dla regionu Ziemi
Ślężańskiej, np.
 produkt w miarę możliwości wytwarzany w oparciu o lokalne produkty i/lub
surowce,
 produkt wytwarzany tradycyjnymi metodami,
 produkt swoją formą/ wyglądem nawiązuje do elementów charakterystycznych dla
regionu
Ziemi Ślężańskiej.
Wnioskodawca powinien umieć wykazać dzięki jakim elementom jego produkt wyróżnia
się od innych tego typu i w jaki sposób jego klienci będą mogli dostrzec i odróżnić
cechy i elementy wyróżniające region Ziemi Ślężańskiej.
Forma potwierdzenia:
Ocena indywidualna członków Kapituły na podstawie przedłożonych załączników (m.in.
szczegółowego opisu, degustacji, zdjęć, kopii certyfikatów, nagród i wyróżnień, wiedzy
własnej członka Kapituły, istniejącej strony internetowej Wnioskodawcy,
udostępnionych przez Wnioskodawcę istniejących materiałów promocyjnych).

3. Dostępność:
Produkt winien być dostępny na rynku od co najmniej roku (zeszłego sezonu
turystycznego). Produkt powinien być w stałej regularnie dostępnej w regionie ofercie,
ze stałą ceną. Jeżeli produkt jest dostępny sezonowo należy to uwzględnić i uzasadnić.
Forma potwierdzenia: Ocena członków Kapituły na podstawie opisu i własnej wiedzy.

4. Przyjazność dla środowiska:
1/ Produkt winien być przyjazny dla środowiska i nie wpływać negatywnie na jego stan.
Wnioskodawca winien określić w jakim stopniu jego produkt obecnie sprzyja środowisku
oraz opisać w jaki sposób realnie zamierza zwiększać przyjazność dla środowiska
wytwarzanego produktu (może to dotyczyć samego produktu, jak i sposobu
pozyskiwania surowców do wytworzenia produktu, opakowania itp.).
2/ Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie wykazać obecnej przyjazności dla środowiska
swojego produktu musi przedłożyć realny plan do realizacji na najbliższy rok, w jaki
sposób zamierza podnosić przyjazność dla środowiska produktu.
Forma potwierdzenia:
ad. 1/ Ocena członków Kapituły na podstawie opisu i własnej wiedzy.
ad. 2/ Ocena członków Kapituły na podstawie założonego planu realizacji.

