REGULAMIN CERTYFIKACJI
"ŚLĘŻAŃSKIEGO PRODUKTU LOKALNEGO"

§ 1 Certyfikat ŚLĘŻAŃSKIEGO PRODUKTU I USŁUG LOKALNYCH przyznaje się produktom
będącym wizytówką regionu, wzmacniającym ofertę turystyczną. Za ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT
LOKALNY uznaje się wyrób lub usługę utożsamianą z obszarem LGD ŚLĘŻANIE i nawiązującą
do symboliki, legend i kultury regionu, wyrabiany według starych bądź własnych,
jednostkowych receptur i przepisów, produkowaną przez osoby zamieszkałe na terenie
LGD Ślężanie (patrz § 2 regulaminu), posiadającą cechy użytkowe lub artystyczne.
Produkty i usługi nie mogą naruszać praw autorskich i muszą spełniać wymogi związane z
przepisami prawa.
Producenci certyfikowanych wyrobów mają prawo do dysponowania znakiem (logo)
"ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY " po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogów określonych
w umowie i regulaminie.
§ 2 Certyfikaty ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY przyznaje się w czterech kategoriach

PRODUKT
SPOŻYWCZY I
GASTRONOMIA

RĘKODZIEŁO

AGROTURYSTYKA
I NOCLEGI

TRADYCJA I
KULTURA

§ 3 Certyfikat może być przyznany produktowi wytwarzanemu na obszarze
następujących gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków,
Niemcza, Piława Górna i Sobótka.
§ 4 Certyfikat "ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY" nadawany jest konkretnemu
producentowi na jego wyrób lub usługę spełniającą wymogi niniejszego regulaminu na
okres 2 lat zgodnie z warunkami umowy licencyjnej.
§ 5 Decyzję nadania certyfikatu "ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY" podejmuje Kapituła
wybierana przez Zarząd Stowarzyszenia. Kapituła spotyka się na ocenie wniosków oraz
doraźnie w trakcie kontroli utrzymania jakości produktów certyfikowanych.
§ 6 Certyfikaty przyznawane są w grudniu każdego kolejnego roku.

§ 7 Zgłoszenie produktu lub usługi do certyfikacji, odbywa się przez złożenie
dokumentacji, która zawiera:
a) nazwę produktu,
b) opis produktu: użyte materiały, opis wytwarzania, cechy charakterystyczne,
c) opis sposobu dystrybucji,
d) dokumentację fotograficzną zgłoszonego produktu lub sam produkt jeżeli o
jego jakości decydować może tylko ocena smakowa.
e) oświadczenie o ciągłej dostępności produktu lub usługi
§ 8 Dokumentację dotyczącą produktu lub usługi należy złożyć osobiście lub listownie w
nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada danego roku, w siedzibie Stowarzyszenia.
§ 9 Przyznanie certyfikatu „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY” uprawnia do:
a) korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych produktów,
b) umieszczania informacji o wyróżnionych produktach w materiałach promocyjnych
i drukach reklamowych Lokalnej Grupy Działania „ŚLĘŻANIE” i organizacji
współpracujących,
c) promowanie produktów z certyfikatem w Polsce i za granicą na stronach
internetowych Lokalnej Grupy Działania „ŚLĘŻANIE” oraz podczas
wystaw, targów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 10 W ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu certyfikatu "ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT
LOKALNY", laureat Konkursu jest zobowiązany, do podpisania umowy licencyjnej
określającej warunki używania znaku pod rygorem unieważnienia decyzji.
§ 11 Produkt, który otrzymał certyfikat " ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY ", musi spełniać
swoje właściwości zawarte w dokumentacji konkursowej przez cały okres trwania umowy
licencyjnej.
§ 12 Wyniki konkursu na przyznanie certyfikatu „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”
ogłaszane są w trakcie dorocznego Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego
oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 13 Utrzymanie jakości certyfikowanego produktu kontroluje Kapituła, która w
przypadku naruszenia warunków umowy lub stwierdzenia pogorszenia jakości produktu
może odebrać prawo posługiwania się certyfikatem „ŚLĘŻAŃSKI PRODUKT LOKALNY”.
§ 14 Od decyzji Kapituły istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Decyzja
Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

