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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ DYPLOMEM  

ZA PROMOCJĘ PRODUKTÓW LOKALNYCH  
 

§1 

Produkt lokalny to wyrób utożsamiany z obszarem objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”, który jest 
wytwarzany w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska z zasobów lokalnie dostępnych i posiadają cechy użytkowe. Produkt ten 
staje się wizytówką tego obszaru poprzez wykorzystanie jego specyficznego charakteru.  

 

§2 

Dyplom za promocję produktów lokalnych może być przyznany wytwórcy za wyrób wytwarzany na obszarze przynajmniej jednej z 
następujących gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), 
Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn. Jednostką przyznającą Dyplom jest Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”.  

 

§3 

O prawo do posługiwania się Dyplomem mogą ubiegać się organizacje pozarządowe  i osoby fizyczne (z wyłączeniem osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią i agroturystykę) działające na obszarze 
gmin wymienionych w §2 niniejszego Regulaminu.  

§4 

Dyplom przyznawany jest za wyrób lokalny w kategoriach:  

1) Sztuka/rękodzieło;  

2) Produkt spożywczy. 

§5 

Wyroby, o których mowa w §4, winny charakteryzować się następującymi cechami:  

a) są związane z obszarem przynajmniej jednej z gmin, o których mowa w §2 Regulaminu,  

b) są rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą,  

c) promują obszar w którym powstały,  

d) są bezpieczne dla ludzi i środowiska.  

§6 

Przyznanie Dyplomu odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Za złożenie wniosku o przyznanie Dyplomu oraz 
jego rozpatrzenie nie pobiera się od zgłaszających opłat.  

 

§8 

Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznawania Dyplomu a także 
przyjmowaniem formularzy zgłoszeniowych zajmuje się Biuro LGD „Zielony Pierścień”.  

 

§9 

1. Aby zgłosić produkt, należy do Biura LGD „Zielony Pierścień” przesłać formularz zgłoszeniowy, który zawiera:  

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/19/Z z dnia 19.12.2019 r. Zarządu LGD 
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a) Nazwę podmiotu/imię i nazwisko,  

b) Dane teleadresowe,  

c) Kategorię produktu lokalnego,  

d) Nazwę i opis produktu: użyte materiały, występowanie materiałów, opis wytwarzania, sposobu dystrybucji, cechy charakterystyczne, 
uzasadnienie związku produktu z obszarem przynajmniej jednej z gmin, o których mowa w §2 Regulaminu. Jeżeli produkt będzie 
potrzebował opakowania (jak np. powidła czy miód) to należy dokładnie opisać formę opakowania,  

e) Załącznik - dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej i elektronicznej) zgłoszonego produktu lub ten produkt.  

2. Zarząd LGD może określić dodatkowe dokumenty, które należy uzupełnić w terminie przez nią podanym. 

 

§10 

Termin zgłaszania produktów do przyznania Dyplomu określa Zarząd LGD „Zielony Pierścień”.  

 

§11 

Termin przyznawania Dyplomu określono na 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.  

 

§12 

Zarząd rozstrzyga o nadaniu Dyplomu w formie uchwały.  

 

§13 

Dyplom przyznawany jest konkretnemu produktowi na okres 1 roku od daty nadania z możliwością przedłużania na kolejne lata.  

 

§14 

Zainteresowane strony są powiadamiane pisemnie o decyzji Zarządu przez Biuro LGD „Zielony Pierścień”.  

 

§15 

Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.  

 

§16 

1.Przyznanie danemu podmiotowi Dyplomu zostanie udokumentowane w rejestrze dostępnym na stronie internetowej 
www.zielonypierscien.eu  

2. Podmiot, którego wyrób otrzymał Dyplom, nie może go odstępować osobom trzecim.  

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Zarząd może anulować przyznany Dyplom.   

 

§17 

Zarząd LGD „Zielony Pierścień” zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 

 


