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REGULAMIN 

DOKONYWANIA WPISU NA LISTĘ PRODUKT LOKALNY EURO-COUNTRY ORAZ 

POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM PROMOCYJNYM „Produkt Lokalny Euro-Country” 

 

§ 1 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na podstawie których odbywa się wpisanie wyrobów 

i usług na „Listę produktów lokalnych Stowarzyszenia „Euro-Country””, zwanej dalej listą. 
 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów niniejszego Regulaminu jest Zarząd 

Stowarzyszenia „Euro-Country”, zwany dalej Zarządem. 
 

3. Obsługę administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z realizacją zapisów 

niniejszego Regulaminu, w tym z procesem przyjmowania wniosków o wpis na listę  

i dokonywania wpisów na listę prowadzi biuro Stowarzyszenia „Euro-Country”, w Polskiej 

Cerekwi, ul. K. Miarki 2, zwane dalej Biurem. 
 

4. Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Euro-Country”, zwany dalej 

obszarem LSR oznacza obszar gmin: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Reńska 

Wieś. 

§ 2 

 

1. Produkt lokalny, zwany dalej Produktem, w rozumieniu Regulaminu, to występujący na 

obszarze LSR wyrób (w tym wyrób spożywczy) lub usługa  lub obiekt:  

- wytwarzane lub oferowane z wykorzystaniem metod tradycyjnych, w sposób 

charakterystyczny dla obszaru LSR oraz wyróżniające się w swojej kategorii w 

odniesieniu do innych wyrobów / usług / obiektów 

- nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru LSR, których 

twórcy/wytwórcy bazują na lokalnych zasobach: rolnych, leśnych, rybnych, surowców 

skalnych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych obszaru LSR.  

Miejscem wytwarzania produktu (w przypadku wyrobu lub usługi) lub lokalizacja  

(w przypadku obiektu, wydarzenia, imprezy, zespołu artystycznego) jest obszar LSR. 
 

2. Produkt może występować następujących w kategoriach: 

• rękodzieło, 

• produkt spożywczy,  

• usługa, 

• zespół artystyczny, 
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• wydarzenie/impreza, 

• produkt turystyczny/obiekt turystyczny/obiekt zabytkowy. 

 

§ 3 
 

1. Lista, w rozumieniu Regulaminu stanowi spis Produktów, które zostały zgłoszone przez 

podmioty uprawnione, wskazane w §5, ust.1, które poddano pozytywnej ocenie 

weryfikującej zasadność wpisu na Listę. 
 

2. Oceny, o której mowa w ust.1 dokonuje Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją.  

W skład Komisji wchodzą między innymi członkowie Zarządu. Do udziału w posiedzeniu 

komisji jako jej członkowie mogą zostać zaproszone inne osoby, rekomendowane przez 

Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, którzy wyrażą zgodę na uczestniczenie w posiedzeniach 

komisji.  
 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale minimum 3 osób, z których minimum jedna 

osoba jest Członkiem Zarządu. Na każdym posiedzeniu Komisja dokonuje wyboru 

Przewodniczącego Komisji, który pełni jednocześnie funkcję protokolanta. 
 

4. Komisja odnotowuje swoje decyzje w protokole, o którym mowa w pkt 6. 
 

5. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Komisji. 
 

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera:  

• datę posiedzenia,  

• imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych Członków Zarządu, Ekspertów i innych osób 

obecnych na posiedzeniu,  

• odnotowanie poddanych pod głosowanie ocen wniosków o wpis na Listę. 
 

7. Załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji jest Lista obecności. 
 

8. Protokół z posiedzeń Komisji podpisuje wybrany na danym posiedzeniu Przewodniczący. 
 

9. Wykonanie postanowień Komisji odnotowanych w protokole powierza się Prezesowi 

Zarządu. 
 

10. Protokoły z posiedzeń Komisji przechowywane są w Biurze Stowarzyszenia, które 

prowadzi ich rejestr. 

§ 4 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. 
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2. Posiedzenia Komisji zwołuje Prezes Zarządu bądź osoba przez niego upoważniona po 

telefonicznym uzgodnieniu terminu tego posiedzenia z członkami Komisji. 

 

§ 5 

 

1. Z wnioskiem o wpis Produktu na Listę mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: 

• wytwarzające dany produkt; 

• będące autorem i podmiotem wdrażającym dany Produkt – w przypadku 

usługi/wydarzenia/imprezy; 

• posiadające tytuł prawny do obiektu; 

które zamieszkują i/lub działają na obszarze LSR, zwane dalej Wnioskodawcą. 

 

§ 6 

 

1. Wniosek, stanowiący formularz zgłoszeniowy składa się bezpośrednio w formie papierowej 
w siedzibie Stowarzyszenia „Euro-Country”, dalej zwaną siedzibą Stowarzyszenia. 

 

2. Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły.  
 

3. Za złożenie wniosku o wpis na Listę oraz jego rozpatrzenie nie pobiera się od 
Wnioskodawców jakichkolwiek opłat. 

 

4. Nie przewiduje się ograniczeń co do liczby Produktów, o których wpis na Listę może 
wnioskować jeden podmiot. 
 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

6. Wnioskodawca niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, w formie pisemnej zostaje 
poinformowany o wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję. 

 

7. Od decyzji Komisji, odnotowanej w protokole nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 7 

 

1. Wniosek zawiera w szczególności: 

a) nazwę podmiotu/imię i nazwisko, 

b) dane teleadresowe, 

c) NIP, REGON w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

d) kategorię produktu lokalnego, zgodnie z § 2, 

e) nazwę i opis produktu, 

f) uzasadnienie, 
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g)  załącznik - dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej i/lub elektronicznej) 

zgłoszonego Produktu i/lub ten Produkt. 
 

2. Wnioskodawca musi uzasadnić we wniosku o wpis na Listę, że Produkt:  

a) jest związany z obszarem przynajmniej jednej z gmin, o których mowa w § 1 Regulaminu, 

b) spontanicznie nawiązuje do obszaru i miejsca, w którym jest wytwarzany/oferowany, 

c) jest kojarzony z konkretnym twórcą/wytwórcą, 

d) wyróżnia się w sposób jednoznaczny w stosunku do konkurencji, 

e) jest historycznie lub kulturowo związany z miejscem lub twórcą/wytwórcą, 

f) bazuje na lokalnych zasobach: rolnych, leśnych, rybnych, surowców skalnych, 

krajobrazowych, historycznych i kulturalnych obszaru LSR, 

g) jest tworzony/wytwarzany zgodnie z tradycją i/lub dziedzictwem kulturowym obszaru 

LGD (w przypadku wyrobu lub usługi), 

h) jest produkowany z wykorzystaniem metod tradycyjnych (w przypadku wyrobu), 

i) jego lokalizacja znajduje się na terenie LSR (w przypadku obiektu). 

 

§ 8 
 

1. Podmiotowi, którego Produkt został wpisany na Listę przysługuje prawo do posługiwania 

się znakiem promocyjnym „Produkt Lokalny Euro-Country” w odniesieniu do tego 

produktu, który został wpisany na listę. 
 

2. Znak promocyjny, zwany dalej Znakiem stanowi logotyp, którego graficzne 

odzwierciedlenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

3. Prawo do posługiwania się Znakiem jest bezpłatne. 
 

4. Przez posługiwanie się Znakiem rozumie się: posługiwanie się tym Znakiem w obrocie 

gospodarczym, w tym oferowaniu, reklamowaniu, sprzedaży lub innym wprowadzaniu do 

obrotu, eksportu towarów i usług opatrzonych tym Znakiem, umieszczaniu tego Znaku na 

dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów lub świadczeniem usług.  
 

5. Uzyskanie prawa do posługiwania się Znakiem uprawnia podmiot do posługiwania się nim 

wyłącznie w odniesieniu do tych Produktów, które aktualnie są wpisane na Listę. 
 

6. Przyznanie prawa posługiwania się Znakiem następuje poprzez przekazanie Certyfikatu w 

formie papierowej oraz materialnego wyobrażenia Znaku w formie elektronicznej. Wzór 

Certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 

7. Przyjęcie Certyfikatu oznacza zgodę na określone w regulaminie warunki posługiwania się 

Znakiem. 
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8. Przyznanie danemu podmiotowi Znaku zostanie udokumentowane w rejestrze dostępnym 

na stronie internetowej www.euro-country.pl, zatytułowanym „Lista Produktów 

Lokalnych”  

§9 
 

1. Podmiot, który otrzymał Znak dla Produktu  zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania osiągniętych standardów jakości produktów i świadczonych usług; 

b) wzięcia udziału w ciągu roku, w co najmniej dwóch imprezach wystawienniczych lub 

kulturalnych organizowanych na terenie przynajmniej jednej z gmin, o których mowa w 

§ 1 Regulaminu, szczególnie jeżeli imprezy te są organizowane przez Stowarzyszenie (nie 

dotyczy obiektu turystycznego/obiektu zabytkowego). 
 

2. W przypadku braku wypełnienia któregoś z powyższych zobowiązań lub nieprzestrzegania 

innych postanowień regulaminu, Zarząd może odebrać prawo posługiwania się Znakiem.  

 

§ 10 
 

Zarząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. 
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