
 

Kryteria dla produktu i usług niekomercyjnych                                    
marki „Ślężański Produkt Lokalny” 

(rękodzieło, kultura, edukacja, imprezy lokalne) 
 

 

I. Wymogi konieczne do spełnienia przez Wnioskodawcę  

Każde kryterium oceniane TAK lub NIE. Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymogi. Pojawienie się 

przynajmniej raz „NIE” oznacza odmowę ubiegania się o przyznanie marki Ślężański Produkt Lokalny 

 

1. Działalność jawna i legalna:  
 

 Organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną,  

 organizacja pozarządowa bez osobowości prawnej 

 instytucja, 

 osoba fizyczna 

Forma potwierdzenia: oświadczenie Wnioskodawcy o rodzaju prowadzonej działalności niekomercyjnej 

2. Związek z obszarem:  
a/ produkt lub usługa jest świadczona i dostępna okazjonalnie na obszarze Stowarzyszenia 
„Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” (gminy; Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, 
Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna i Sobótka”. 
b/ produkt lub usługa przyczynia się do promocji obszaru „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” i 
wpisuje się w główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. 

  

Forma potwierdzenia: informacja Wnioskodawcy o miejscu świadczenia usługi lub  

               wykonywania produktu lub jego dostępności 

 

3. Spełnienie standardów prawnych: 

 Wnioskodawca deklaruje, że spełnia prawne przepisy i standardy wymagane dla  danej 

 usługi, produktu (m.in. standardy higieniczne, techniczne, bezpieczeństwo pracy, 

 bezpieczeństwo dla usługobiorców, ubezpieczenie OC, bezpieczeństwo dla ludzi i  środowiska  

itp.). 

 Forma potwierdzenia: pisemne oświadczenie Wnioskodawcy. 

 



4. Spełnienie norm ochrony środowiska: 

 Wnioskodawca posiada umowę na wywóz odpadów i odbiór ścieków (w przypadku  kanalizacji) 

lub posiada szambo. Wnioskodawca oświadczy, że jego działalność nie  narusza przepisów 

ochrony środowiska oraz ochrony gatunków i siedlisk  przyrodniczych Ostoja Natura 2000. 

 Forma potwierdzenia:  

 1/ Wnioskodawca złoży kopię umowy na wywóz odpadów i odbiór ścieków (w     

        przypadku   kanalizacji) lub pisemną deklarację o posiadaniu szamba. 

 2/ Pisemna deklaracja Wnioskodawcy o nie naruszaniu przepisów ochrony     

              środowiska oraz siedlisk i gatunków przyrodniczych. 

 

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 odmawia mu się prawa do użytkowania Znaku „Ślężański 

Produkt Lokalny”.  

 

1. Jakość:   

Produkt lub usługa reprezentuje region i jest jego wizytówką. Ocenie podlega:  

 standard proponowanej oferty, 

  jakości świadczonych usług, 

  właściwości estetyczne (porządek, schludność, czystość w przypadku obiektów, 
wyposażenia, sprzętu),  

 wpisywanie się oferty w lokalny krajobraz architektoniczny i kulturowy (nawiązanie i 
zachowanie tradycyjnej architektury, tradycyjne elementy wyposażenia, w przypadku 
wyżywienia świadome nawiązywanie do tradycji kulinarnych regionu i wykorzystanie 
dostępnych produktów lokalnych),  

 jakości (wartość merytoryczna i graficzna) indywidualnych materiałów promocyjnych 
oferty (jeśli takowe istnieją). 

Forma potwierdzenia:  

Ocena członków Kapituły na podstawie przedłożonych załączników (m.in. szczegółowego opisu, 

zdjęć, referencji, wizji lokalnej w miejscu świadczenia usługi przez członka Kapituły lub osobę 

upoważnioną, wiedzy własnej członka Kapituły, istniejącej strony internetowej Wnioskodawcy, 

udostępnionych przez Wnioskodawcę istniejących materiałów promocyjnych).  

 

2. Wyjątkowość:  

Produkt lub usługa winna być wyjątkowa w swojej korelacji do Regionu i posiadać cechy 

charakterystyczne dla Ziemi Ślężańskiej, np.  

 

 tradycyjne i/ lub regionalne elementy wystroju wnętrz,  

 dania i potraw, które wpisują się w tradycje polskiej a zwłaszcza regionalnej kuchni, 
nawiązywanie do przepisów, które są tradycyjne dla obecnych mieszkańców Ziemi 
Ślężańskiej 



 produkty wytwarzane są własnoręcznie, przy użyciu starych technik 

 produkty artystyczne, nawiązują tematyką do historii, kultury, walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych regionu,   

 imprezy integrują mieszkańców i nawiązują do walorów historycznych i kulturowych 
regionu, 

 zespoły łączą pokolenia, podkreślają repertuarem pochodzenie jego członków, kultywują 
tradycje, kulturę ludową, stanowią formę aktywności mieszkańców obszaru 
Stowarzyszenia. 

Wnioskodawca powinien umieć wykazać dzięki jakim elementom jego oferta wyróżnia się od 

innych tego typu i w jaki sposób jego odbiorcy 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, zdjęć, referencji, wizji lokalnej w miejscu wytwarzania produktu, świadczenia 

usługi lub w trakcie imprezy, wydarzenia itp. dokonanej przez członka Kapituły, wiedzy własnej 

członka Kapituły, istniejącej strony internetowej Wnioskodawcy, udostępnionych przez 

Wnioskodawcę istniejących materiałów promocyjnych).  

 

3. Dostępność:  

Usługa powinna być dostępna na rynku od co najmniej roku (zeszłego sezonu turystycznego) w 

określonych sytuacjach, okolicznościach (np. w trakcie imprez, z którymi jest kojarzona, należy 

wymienić imprezy).  

 

Forma potwierdzenia:  

Ocena członków Kapituły na podstawie opisu i własnej wiedzy. 

 

4. Przyjazność dla środowiska: 

1/ Usługa winna być przyjazna dla środowiska i nie wpływać negatywnie na jego stan. 

Wnioskodawca winien określić w jakim stopniu jego usługa obecnie sprzyja środowisku oraz opisać w 

jaki sposób realnie zamierza zwiększać przyjazność dla środowiska świadczonej usługi.  

2/ Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie wykazać, że stan obecny świadczonej przez niego usługi 

nie jest przyjazny dla środowiska musi przedłożyć realny plan do realizacji na najbliższy rok, w jaki 

sposób zamierza podnosić przyjazność dla środowiska w ramach świadczonej usługi.  

Usługa powinna przyczyniać się do ochrony przyrody, krajobrazu, wody, powietrza, gleby np. 

poprzez stosowanie nawyków i zachowań proekologicznych i oszczędnościowych, zastosowanie, 

wykorzystywanie urządzeń energooszczędnych, alternatywnych źródeł energii, ekologicznych metod 

odprowadzania ścieków, ograniczać do minimum zużycie detergentów i innych środków 

chemicznych, ograniczać produkcję odpadów, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, zachowywać 

i polepszać dobrostan zwierząt. 

Forma potwierdzenia:  

ad. 1/ Ocena członków Kapituły na podstawie opisu i własnej wiedzy. 

ad. 2/ Ocena członków Kapituły na podstawie przedłożonego planu realizacji.  



 


