ZDOBĄDŹ CERYFIKAT

Jeśli:
- prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne, działalność
turystyczną i okołoturystyczną

-

wytwarzasz zdrowe ekologiczne produkty,

REGULAMIN
Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w
sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje
się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz
angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Najprościej można powiedzieć, że
produkt lokalny jest czymś, co mieszkańcy danego terenu uważają za tradycyjne i pospolite, a osoby z
zewnątrz za specyficzne i niepowtarzalne. Banalny przykład to potrawy przyrządzane na danym
terenie w każdym domu, a poza nim zupełnie nieznane lub zapomniane. Wszelkie lokalne smakołyki,
opowiastki i pamiątki, których nie można kupić w kiosku czy supermarkecie to wartości regionu, na
bazie których można kreować jego niepowtarzalny wizerunek. Założony w projekcie cel i działanie
Certyfikacja będzie właściwym narzędziem promującym produkty i usługi lokalne przyjazne dla
środowiska, kojarzone z regionem oraz ze społecznością lokalną Gminy Smołdzino.
Przedsiębiorczość lokalna oparta o produkty jest szansą na rozwój zgodnie ze środowiskiem i jego
tradycją. Certyfikacja połączy ludzi, którzy wytwarzają produkty lokalne, będzie kształtować markę
miejsca tj. Gminy Smołdzino oraz markę produktów lokalnych, będzie bardzo ważnym atutem w
promocji. Certyfikat będzie przyznany w ramach projektu partnerskiego pn. ''Mądrze, zdrowo,
przygodowo”. Będzie wydawany przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej ''Słowiniec'' po
zgłoszeniu produktu i ocenie przez Komisję. Zgłoszony produkt musi być wysokiej jakości, mieć
lokalne pochodzenie, być wytwarzany z naturalnych dostępnych produktów lub zgodny ze słowińską
tradycją.
Zgłoszone produkty dzielimy na 3 kategorie:
-artykuły spożywcze
-wyroby i produkty rękodzielnicze
-usługi turystyczne i okołoturystyczne w tym gospodarstwa agroturystyczne, pokoje, pola namiotowe
i inne usługi
W skład Komisji wchodzić będą;
-przedstawiciele samorządu
-przedstawiciele organizacji pozarządowych
-przedstawiciele firm
-przedstawiciele lokalnej społeczności
Zgłoszenia do komisji odbywać się będą w formie pisemnej: na adres biura Stowarzyszenia
„Słowiniec” w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 30, e-mailem na: komnino@op.pl lub
telefonicznie pod nr tel. 603449826 do 20.08.2016r.
Komicja ocenia produkty na podstawie zgłoszeń na formularzu lub osobistych wizyt w miejscu
wytwarzania produktu/ prowadzenia usługi. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, w

którym opisany jest produkt, oceniony i zarekomendowany do Certyfikacji
zgłaszającego produkt i kontaktem oraz zdjęciem produktu do dnia 30.09.2016r.

wraz z danymi

Przyznanie certyfikatu wraz tablicą odbędzie się na zakończenie projektu podczas SPOTKANIA EKO
PRZYJACIÓŁ w dniu 10.12.2016r. Po zebraniu produktów i przeprowadzeniu certyfikacji stworzymy
bazę Eko Produktów w wersji elektronicznej, dostępnej na stronach realizatorów projektu i
partnerów oraz w mediach społecznościowych i w wersji papierowej- wydrukujemy EKO PORADNIK z
mapą Eko Produktów oraz Kalendarz na 2017r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1.Zgłaszam produkt lokalny*:
artykuły spożywcze
wyroby i produkty rękodzielnicze
usługi turystyczne i okołoturystyczne w tym gospodarstwa agroturystyczne i pokoje, pola
namiotowe i inne usługi
*zaznaczyć prawidłową kategorię
2.Zgłaszający: dokładny adres, kontakt, email:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż zgłoszony produkt jest wysokiej jakości, ma lokalne pochodzenie, jest zgodny
ze słowińską tradycją
…………………………………………………………….
czytelny podpis
Wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych i swojego wizerunku zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych w celach realizacji projektu, jego promocji i wydawnictw
…………………………………………………………….
czytelny podpis
Oświadczam, iż produkt dostępny będzie w miejscu wytwarzania, prowadzenia usługi dla
potencjalnego turysty lub osoby zainteresowanej
…………………………………………………………….
czytelny podpis
Zobowiązuję się przygotować i okazać produkt na zgłoszenie Komisji i na SPOTKANIU EKO
PRZYJACIÓŁ w dniu 10.12.2016r
…………………………………………………………….
czytelny podpis

W załączeniu zdjęcie Ekoproduktu/ usługi* w wersji elektronicznej* papierowej*
*zaznaczyć prawidłowe

