
 

KATEGORIE usług, produktów i wydarzeń, 

dla  których  przyznaje  się,      w  ramach        Certyfikatu  Marki  Lokalnej, 

prawo używania i posługiwania się znakiem towarowym 

„SMAK WSI przetrwał w naszych produktach” 
 

Kategorie, które będą mogły podlegać certyfikacji, to: usługi, produkty 

lub wydarzenia, będące elementem tożsamości społeczności lokalnej, 

ze względu na recepturę, sposób wykonania, wykorzystanie zasobów 

lokalnych, wysoką jakość, powiązanie z dziedzictwem kulturowym, 

kulinarnym, przyrodniczym, historycznym regionu. 

 

Certyfikowane: usługa, produkt, wydarzenie, staną się wizytówką obszaru 

LSR LGD „PRYM”, poprzez wykorzystanie ich specyficznego i niepowta-

rzalnego charakteru, oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

 
I. USŁUGA 

Wszystkie podkategorie usług ubiegające się o przyznanie Certyfikatu 

powinny być szczegółowo opisane i odpowiednio udokumentowane. 

1. TURYSTYCZNA, REKREACYJNA 

W tej podkategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą: przewodnicy 

lokalni, lokalni organizatorzy np. rajdów konnych, rowerowych, przewozów 

bryczką, łowiska, tour operatorzy z ofertą produktów turystycznych, w tym 

turystyki kwalifikowanej dla osób niepełnosprawnych, wypożyczalnie 

sprzętu sportowego, szkółki jeździeckie, itp. Oferta musi być ukierunkowana 

na korzystanie z lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, ma 

pomagać w szerzeniu wiedzy proekologicznej, promować dbanie o środowi-

sko naturalne obszaru LGD „PRYM”. 

2. EDUKACYJNA 

W tej podkategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą: grupy szkolne, 

podmioty prowadzące zajęcia i  warsztaty z  zakresu edukacji  ekologicznej 

i dziedzictwa kulturowego regionu, zielone szkoły, twórcy ścieżek edukacyj-

nych, warsztatów dotyczących ginących zawodów, itp. 

3. GASTRONOMICZNA 

W tej podkategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą: prowadzący 

restauracje, gospody, karczmy, bary, śniadaniownie, food trucki, punkty 

gastronomiczne, usługi cateringowe, itp., oferujący potrawy na bazie 

produktów lokalnych, z wykorzystaniem tradycyjnych, lokalnych receptur, 

itp. Ofertą gastronomiczną jest w szczególności usługa prowadzona 

na miejscu, w lokalu danego typu, na terenie LSR LGD „PRYM”. Obsługa 



 

klienta powinna się charakteryzować wysokim poziomem. 

4. NOCLEGOWA 

W tej podkategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą: lokalni 

przedsiębiorcy prowadzący hotele, pensjonaty, zajazdy, gospodarstwa 

agroturystyczne, pokoje gościnne, schroniska młodzieżowe, campingi, pola 

namiotowe itp. Podstawową ofertą powinna być usługa, w ramach której 

klient korzysta z noclegów na terenie LSR LGD „PRYM”. 

II. PRODUKT 

Wszystkie produkty ubiegające się o przyznanie Certyfikatu powinny 

być szczegółowo opisane i odpowiednio udokumentowane. 

1. SPOŻYWCZY 

W tej kategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą wytwórcy lokalnych 

produktów spożywczych, tj. uprawianych, hodowanych i/lub przetwa-

rzanych na terenie LSR LGD „PRYM”. Do certyfikacji można zgłosić odmiany 

roślin, owoców, warzyw, runo leśne, rasy zwierząt, produkty typu oskoła, 

miód. Produkty te muszą być pozyskiwane, wytwarzane z zachowaniem 

wszelkich zasad dobrej praktyki rolniczej, zachowania bioróżnorodności, 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Przetworzone produkty spożywcze, które można zgłosić do Certyfikacji, 

muszą składać się z minimum 80% lokalnych surowców pochodzących 

z terenu LSR LGD „PRYM”, cechować się wysoką jakością, recepturą opartą 

o dziedzictwo kulturowe regionu, tradycje rodzinne, stanowiącą element 

tożsamości społeczności lokalnej. 

2. ARTYSTYCZNO-RZEMIEŚLNICZY 

W tej kategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą wytwórcy lokalni, 

artyści, rękodzielnicy, rzemieślnicy wykonujący przedmioty, utwory, przy 

użyciu lokalnych zasobów społecznych, historycznych, zespoły ludowe, 

grupy rekonstrukcyjne, itp., nawiązujące do lokalnych tradycji i dziedzictwa 

kulturowego obszaru LGD „PRYM”. 

III. WYDARZENIE 

Wszystkie wydarzenia ubiegające się o przyznanie Certyfikatu powinny 

być szczegółowo opisane i odpowiednio udokumentowane. 

 

W tej kategorii o nadanie Certyfikatu ubiegać się mogą twórcy, 

organizatorzy cyklicznych wydarzeń o charakterze niekomercyjnym, 

ogólnodostępnym, opartych na lokalnych zasobach społecznych, 

historycznych, nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa 

kulturowego obszaru LGD „PRYM”, budujących poczucie tożsamości 

społeczności lokalnej. 

 

 



 

 

KRYTERIA OCENY 

dla poszczególnych kategorii i podkategorii, w których 
przyznaje się prawo używania i posługiwania się 

znakiem towarowym 

„SMAK WSI przetrwał w naszych produktach” 
 

Oceny Kryteriów formalnych dokonują pracownicy biura LGD „PRYM”, 

oceny Kryteriów merytorycznych Członkowie Kapituły, w szczególności na 

podstawie informacji udzielonych we wniosku, załącznikach, wiedzy 

własnej, strony internetowej Wnioskodawcy, stron internetowych branżowych, 

informacyjnych, udostępnionych przez Wnioskodawcę materiałów promocyj-

nych i samego produktu. 

 

Kryteria oceny dzielą się na: 

1. Kryteria formalne: 

a) kryterium podmiotowe, 

b) kryterium przedmiotowe, 

c) kryterium braku zadłużenia. 

d) kryterium ochrony środowiska, 

e) kryterium udziału w życiu lokalnym. 

 
2. Kryteria merytoryczne: 

a) związek z regionem, 

b) wysoka jakość, 

c) przyjazność dla klienta, 

d) dostępność, 

e) walory estetyczne, smakowe. 

 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH  KRYTERIÓW 

 
1. Kryteria formalne 

Dokonywana jest ocena metodą „tak”/„nie”. Konieczność uzyskania 

pięciu ocen „tak”. 

 
1.1 Kryterium podmiotowe – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się mogą 

podmioty wymienione w dziale II pkt 1 Regulaminu, na podstawie 

podanego we wniosku numeru NIP, KRS lub innego dowodu 

zasadności kwalifikacji wnioskodawcy. 

 

(w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej 



 

zarejestrowanej pod numerem KRS lub pod numerem NIP w CEiDG, 

potwierdzeniem będzie, np. pierwsza strona zeznania podatkowego 

za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularz PIT-37), zawierająca 

adres zamieszkania/siedziby wraz z: potwierdzeniem złożenia zeznania 

w formie prezentaty urzędu skarbowego albo urzędowym poświadcze-

niem odbioru albo wydruk z systemu e-Deklaracji, albo wystawione na 

podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, 

np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki 

lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne, itp.) 

 

1.2 Kryterium przedmiotowe – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się 

mogą podmioty posiadające wymagane przez obowiązujące przepisy 

prawne decyzje, zezwolenia, koncesje, pozwolenia itp., spełniające 

obowiązujące normy bezpieczeństwa, BHP i P-POŻ. 

 

(kserokopie odpowiednich dokumentów potwierdzonych za zgodność, 

np.: decyzja o zatwierdzeniu zakładu, decyzja odbioru budynku, wpis 

do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 

i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług 

Turystycznych, itp., lub na podstawie oświadczenia wnioskodawcy) 

 

1.3 Kryterium braku zadłużenia – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się 

mogą podmioty, które nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań 

publicznoprawnych. 

 

(oświadczenia wnioskodawcy) 

 
1.4 Kryterium ochrony środowiska – o przyznanie Certyfikatu ubiegać 

się mogą podmioty, które prowadzą działalność z poszanowaniem 

środowiska naturalnego, stosują technologie ograniczające 

negatywny wpływ na środowisko, dbają o dobro zwierząt, bioróżno-

rodność, optymalizują zużycie materiałów i minimalizują ilość 

odpadów, itp. 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność potwierdzające 

uzyskane certyfikaty, ukończone szkolenia, itd., oświadczenia 

wnioskodawcy) 

 
1.5 Kryterium udziału w życiu lokalnym – o przyznanie Certyfikatu ubiegać 

się mogą podmioty, które biorą udział w lokalnym życiu społecznym, 

są członkami organizacji pozarządowych, współpracują z lokalnymi 

przedsiębiorcami, organizacjami, biorą udział w lokalnych inicjaty-

wach, imprezach. 



 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność, dokumentacja 

fotograficzna, oświadczenie wnioskodawcy) 

 

2. Kryteria merytoryczne 

Dokonywana jest ocena punktowa. Możliwość uzyskania, od każdego 

Członka Kapituły, za każde Kryterium od 1 do 3 punktów. Minimalna 

liczba punktów konieczna do uzyskania to 12 pkt., suma liczona jako 

średnia arytmetyczna z sum punktów przyznanych przez poszczegól-

nych Członków Kapituły dopuszczonych do oceny. 

 

2.1 Kryterium związku z regionem – o przyznanie Certyfikatu ubiegać 

się mogą podmioty oferujące produkt, usługę lub wydarzenie 

pozostające w ścisłym związku z obszarem Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD „PRYM” i promujące go. Wnioskodawca powinien wykazać, dzięki 

jakim elementom jego produkt, usługa, czy wydarzenie nawiązują do 

dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, społecznego, 

historycznego, czy przyrodniczego obszaru LSR LGD „PRYM”, np.: 

tradycyjna, lokalna receptura, technika wykonania, tradycyjne 

zwyczaje, elementy lokalnego folkloru, wykorzystanie lokalnych 

zasobów, np. lokalne surowce, zasoby przyrodnicze, współpraca 

z lokalnymi producentami, wytwórcami, artystami, rękodzielnikami, 

itp. 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność, oświadczenia 

wnioskodawcy). 

 
2.2 Wysoka jakość – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się mogą podmioty 

oferujące produkt, usługę lub wydarzenie wykonane, zorganizowane 

z należytą starannością, według wysokich standardów, z zachowa-

niem wszelkich norm i przepisów prawa, mogące stanowić wizytówkę 

regionu. 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność – aktualne 

badania, certyfikaty potwierdzające wysoką  jakość  produktów  

spożywczych, udział w systemach jakości żywności, tj: Jakość, 

Tradycja, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa 

Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Oznaczenie 

Geograficzne Napojów Spirytusowych, Rolnictwo Ekologiczne, QMP, 

Integrowana Produkcja; ewentualnie certyfikat Poznaj Dobrą 

Żywność, nagrody, wyróżnienia w konkursach, potwierdzenie 

kategoryzacji, przyznania gwiazdek, oceny z portali typu booking.com, 

itp.) 



 

 
2.3 Przyjazność dla klienta – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się mogą 

podmioty oferujące produkt, usługę bądź wydarzenie, które mają 

dobry kontakt z klientem, ich oferty są przejrzyste i uwzględniają 

różne potrzeby, np. produkty żywnościowe uwzględniające różne 

diety, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność – np. oferta 

produktu bez cukru, dokumentacja zdjęciowa podjazdu lub windy dla 

niepełnosprawnych, raport z portalu społecznościowego, strony 

internetowej wskazujący na szybkie odpowiedzi na pytania klientów, 

pozytywne opinie klientów, itp.) 

 

2.4 Dostępność – o przyznanie Certyfikatu ubiegać się mogą podmioty 

oferujące produkt, usługę lub wydarzenie ogólnodostępne, będące 

w stałej lub sezonowej   ofercie. 

 

(kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność, wiedza własna 

Członków Kapituły oraz pracowników Biura LGD „PRYM”) 

 

2.5 Walory estetyczne, smakowe – o przyznaniu Certyfikatu decydować 

będzie ocena estetyki wykonania, walory organoleptyczne, wizualne, 

muzyczne zgłoszonych produktów, usług lub wydarzeń. 

 

(ocena Członków Kapituły i ewentualnie powołanych ekspertów) 


