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Załącznik nr II  do Regulaminu przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym„Izerska Marka Lokalna” 

Kryteria oceny wniosków o przyznanie prawa posługiwania się Znakiem Promocyjnym„Izerska Marka Lokalna”. 

1. Znak Promocyjny „Izerska Marka Lokalna” przyznawany jest w dwóch kategoriach: produkt i usługa. 
2. Wnioskodawca składa wniosek osobno dla każdego rodzaju produktu czy usługi. Ocenie podlega konkretny produkt lub usługa (przykłady produktów i usług, które 

mogą być oznaczane Znakiem stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; Kategorie produktów i usług dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się 
Znakiem „Izerska Marka Lokalna”) 

3. Produkty i usługi oceniane są wedle określonych kryteriów, podzielonych na dwie grupy: 

Kryteria formalne 

Kryteria jednakowe dla wszystkich potencjalnych użytkowników, oceniane są w skali 0/1, tj.: 

 0 – nie spełnia kryterium – TAK/NIE 
 1 – spełnia kryterium – TAK/NIE 
 

a) produkt lub usługa, by znaleźć się na liście użytkowników znaku „Izerska Marka Lokalna” musi uzyskać pozytywną ocenę w każdym z kryteriów dopuszczających. 
b) Ocena formalna dotyczy weryfikacji kompletności złożonego wniosku.  
c) Oceny formalnej dokonuje osoba wskazana przez Zarząd Stowarzyszenia.  
d) W przypadku stwierdzenia braków przywraca się wniosek do edycji w celu uzupełnienia i informuje się o tym fakcie Wnioskodawcę drogą mailową, na wskazany 

adres do kontaktu. 
e) Wnioskodawca otrzymuje jednorazowe wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w zakreślonym terminie nie krótszym niż 7 dni wraz z wytycznymi, które musi 

uzupełnić w terminie wskazanym w korespondencji i złożyć wniosek i/lub sprawozdanie ponownie. 
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Szczegółowy opis kryteriów: 

1. Kryterium podmiotowe i związku z Regionem 

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, w stosunku do których nie jest spełniona przesłanka negatywna przyznania prawa do 
używania i posługiwania się Znakiem. 

Osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, rolnik, organizacja, instytucja z siedzibą lub zakładem produkcyjnym, miejscem - zamieszkała lub prowadząca działalność na obszarze 
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie, z terenu gmin: Świeradów – Zdrój, Leśna, Platerówka, Siekierczyn, Olszyna, Lubań, Gryfów Śląski, 
Lwówek Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec, Zawidów, Sulików, Zgorzelec, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica.  

2. Standardy prawne i etyczne 

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające wszelkie wymagane pozwolenia, zezwolenia, koncesje, uprawnienia do 
wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi i prowadzenia związanej z tym działalności, spełniają wymagania prawne związane z prowadzoną działalnością, a także 
nie naruszają w prowadzonej działalności zasad współżycia społecznego. 

3. Prowadzenie działalności zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 
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KRYTERIA FORMALNE DLA PODMIOTÓW 

PODMIOT ZWIĄZEK Z REGIONEM STANDARDY ETYCZNE STANDARDY PRAWNE 

 

STANDARDY 
ŚRODOWISKOWE 

Osoba fizyczna, podmiot 
gospodarczy, rolnik, organizacja, 
instytucja z siedzibą lub zakładem 
produkcyjnym, miejscem - 
zamieszkała lub prowadząca 
działalność na obszarze działania 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwo Izerskie, z 
terenu gmin: Świeradów – Zdrój, 
Leśna, Platerówka, Siekierczyn, 
Olszyna, Lubań, Gryfów Śląski, 
Lwówek Śląski, Lubomierz, Mirsk, 
Wleń, Warta Bolesławiecka, 
Nowogrodziec, Zawidów, Sulików, 
Zgorzelec, Jeżów Sudecki, Stara 
Kamienica. 

 

1. Produkt jest wytwarzany i 
dostępny na obszarze 
działania LGD Partnerstwo 
Izerskie. 

1. Zapewnione są normy 
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia 
ludzkiego. 
 
 

1. Brak nakazów komorniczych, 
wyroków za przestępstwa popełnione 
umyślnie. 
 

1. Wytwarza i gospodaruje 
odpadami (w szczególności 
prowadzi ich segregację) 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
 
2. Odprowadzanie ścieków 
w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Produkt powinien 
powstawać z surowców w 
naturalny sposób 
występujących na obszarze 
regionu lub surowce, z 
których 
powstaje, powinny służyć 
wytwarzaniu produktów, 
które związane są z 
tradycjami, kulturą, historią, 
specyficzną dla tego 
obszaru. 

2. Na etapie produkcji zachowane są 
wszelkie normy bezpieczeństwa istotne 
z punktu widzenia życia i zdrowia ludzi 
oraz zwierząt. 

2. Brak zaległości podatkowych, 
ZUS/KRUS. 

3. Dba o ochronę 
środowiska oraz ochronę 
gatunków i siedlisk 
przyrodniczych. 
 

3. Producent lub 
Usługodawca w sposób 

3. Przestrzegane zasad uczciwej 
konkurencji. 

4. Dba o dobrostan 
zwierząt. 
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zrównoważony i przyjazny 
środowisku wykorzystuje 
potencjał Regionu, tworzy 
lokalnie miejsce pracy; 
tworzy unikatową ofertę, 
wynikającą ze specyfiki 
Regionu, która zwiększa 
różnorodność i atrakcyjność 
oferty turystycznej Regionu. 
 

5. Nie stosuje technologii 
oddziałujących negatywnie 
na środowisko. 

FORMA POTWIERDZENIA 
Potwierdzenie zamieszkania, wyciąg 
z CEDG, wyciąg KRS lub inne 
dopuszczone dowody. 

Przygotowany przez 
Wnioskodawcę opis 
produktu, miejsca i sposobu 
wytwarzania, dystrybucji i 
sprzedaży produktu. 
Wnioskodawca dostarczy też 
produkt do oceny lub 
udostępni w miejscu wizyty. 
Potwierdzeniem korzystania 
z lokalnych surowców są 
faktury zakupu. 

Pisemna deklaracja Wnioskodawcy 
(oświadczenie udostępnione przez 
Administratora) oraz dokumenty 
potwierdzające np. licencje, 
pozwolenia, zezwolenia, decyzja 
np. wpis na listę usług marszałka 
województwa, SANEPID, HACCAP, 
GHP lub inne wymagane prawem 
odpowiednie do produktu/usługi. 

Deklaracja Wnioskodawcy we 
wniosku oraz dostępne dowody 
Potwierdzające spełnianie norm. 

Pisemna deklaracja 
Wnioskodawcy oraz 
zaświadczenia. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Kryteria merytoryczne 

Siedem kryteriów uwzględniających różnice w rodzaju prowadzonej działalności (produkt – usługa). 

a) kryteria merytoryczne podlegają ocenie Kapituły. Za każde z kryteriów każda z oceniających osób może przyznać ocenę od 0 do 2 punktów. Każdy z oceniających 
może zatem przyznać maksymalnie 12 punktów za wszystkie kryteria merytoryczne łącznie. 

b) Produkt lub usługa, by znaleźć się na liście użytkowników Znaku musi uzyskać co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów za wszystkie kryteria łącznie. 
Maksymalna łączna liczba możliwych do uzyskania punktów za kryteria merytoryczne od wszystkich oceniających, będąca podstawą określenia 50-procentowego 
progu minimalnego uzależniona jest od liczebności Kapituły znaku w danej edycji. 

 

Kryteria merytoryczne (dla konkretnych produktów/usług)  

a) Tradycyjność i wyjątkowość 
b) Jakość  
c) Dostępność 
d) Ekologiczność  
e) Współpraca z LGD 
f) Przyjazność dla klienta 
g) Przyjazność dla środowiska  
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KRYTERIUM PRODUKT USŁUGA FORMA POTWIERDZENIA: 
TRADYCYJNOŚĆ I 
WYJĄTKOWOŚĆ 

 

Produkt wytwarzany jest zgodnie 
z tradycyjną recepturą, 
tradycyjnymi metodami lub jest 
produktem inspirowanym 
tradycją Regionu. 

Usługa powinna być wyjątkowa. Powinna wyróżniać się na 
tle konkurencji w tym użytkować, 
oferować/nawiązywać/współpracować do certyfikowanych 
IML produktów/miejsc (co najmniej z jednym) np.: 

Ocena członków Kapituły na podstawie 
zamieszczonych opisów, ew. 
dostarczonych produktów, zdjęć, 
referencji, certyfikatów, materiałów 
promocyjnych oraz wiedzy własnej 
członków Kapituły. OCENIE PODLEGAJĄ: 

 sposób produkcji, który w 
całości lub części w oparciu 
o lokalne produkty i/lub 
surowce, 

 metoda wytwarzania 
zgodna z tradycją  

 formą i wygląd nawiązujący 
do elementów 
charakterystycznych dla 
Regionu. 

 Wpisanie się w nurty edukacji (w tym ekologicznej 
i regionalnej) w oparciu o zidentyfikowany lokalny 
potencjał przyrodniczy i historyczny. 

 Przekazywanie wartości i kształtować 
odpowiedzialną postawę względem 
poszanowania środowiska, tradycji i historii 
regionu, 

 Przekazywanie wiedzy klientom nt. pasm 
górskich, krajobrazu i związanej z nimi historii i 
tradycji oraz możliwości korzystania z dostępnych 
w Regionie usług i atrakcji (architektura, szlaki 
konne, kajakowe, rowerowe, piesze, punkty i 
wieże widokowe, usługi z nimi związane). 

JAKOŚĆ 
 

Producent dba o wysoką jakość 
produktu, która buduje 
wiarygodność Znaku i siłę marki 
Regionu. Wysoka jakość opisana 
we wniosku, jest potwierdzona 
przyznanymi certyfikatami, 
nagrodami, rekomendacjami i 
pozytywnymi opiniami (kopie 
certyfikatów, rekomendacji, 
dyplomów należy dostarczyć w 
formie skanów e-mailem, 
osobiście lub pocztą) klientów (w 
przypadku docierania do Kapituły 

Usługodawca dba o wysoki standard usługi, która buduje 
wiarygodność Znaku i siłę marki Regionu. Wysoka jakość 
opisana we wniosku, jest potwierdzona przyznanymi 
certyfikatami, nagrodami, rekomendacjami i pozytywnymi 
opiniami (kopie certyfikatów, rekomendacji, dyplomów 
należy dostarczyć w formie skanów e-mailem, osobiście 
lub pocztą) klientów (w przypadku docierania do Kapituły 
negatywnych opinii o ofercie, kryterium nie jest spełnione, 
co skutkuje nieprzyznaniem lub odebraniem Znaku). 
 

Ocena członków Kapituły na podstawie 
informacji udzielonych we wniosku, 
wiedzy własnej członka Kapituły, 
istniejącej strony internetowej 



  
  
 
  
 
 

  
 

7 

negatywnych opinii o ofercie, 
kryterium nie jest spełnione, co 
skutkuje nieprzyznaniem lub 
odebraniem Znaku). 
 

OCENIE PODLEGAJĄ:  
 Właściwości organoleptyczne:  

 smak i zapach 
 rodzaj i gatunek 

wykorzystanych do 
produkcji surowców, 
metoda wytwarzania, 

 właściwości estetyczne 
(wygląd, staranność 
wykonania, estetyka 
opakowania, 
oryginalność, 
funkcjonalność, 
czytelność i sensowność 
informacji zawartych na 
opakowaniu produktu, 
itp.), 

 charakter dystrybucji i 
sprzedaży, jakość i 
wartość merytoryczna i 
graficzna indywidualnych 
materiałów 
promocyjnych (jeśli 
takowe istnieją), 

 posiadane nagrody i 
wyróżnienia, zdobyte 
oznaczenia jakościowe. 

 spełnienie wymagań prawnych wykonywanych 
produktów/usług, odpowiednio do ich rodzaju, 

 standard proponowanej oferty (wartość 
merytoryczna oferty edukacyjnej) 

 jakości świadczonych usług, 
 właściwości estetyczne obiektów (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 
dodatkowo serwowane menu, świadome 
nawiązywanie do tradycji kulinarnych regionu i 
dostępnych produktów lokalnych), 

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

 

DOSTĘPNOŚĆ Produkt powinien być w Usługa powinna być w stałej, regularnie dostępnej w Ocena członków Kapituły na podstawie 
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 stałej, regularnie dostępnej 
w regionie ofercie. Jeżeli 
produkt jest dostępny 
sezonowo należy to 
uwzględnić i uzasadnić. 

regionie ofercie. Jeżeli usługa jest dostępna sezonowo 
należy to uwzględnić i uzasadnić. 

opisu we wniosku, informacji na stronach 
www, portalach, ofercie. Dostępność w 
innych miejscach 
certyfikacji. 

EKOLOGICZNOŚĆ 
 

Produkt lub jego składniki 
posiadają certyfikat produktu 
ekologicznego i/lub w produkcji 
stosuje się proekologiczne 
rozwiązania; produkt nie zawiera 
sztucznych czy szkodliwych 
komponentów, nie jest testowany 
na zwierzętach itp. 
 

Usługa nie wpływa negatywnie na stan środowiska 
naturalnego na każdym etapie świadczenia oferty. 

Ocena członków Kapituły na podstawie 
opisu we wniosku, zadeklarowanego 
planu działań dla środowiska i wiedzy 
własnej członków Kapituły. 

WSPÓŁPRACA Z LGD 
 

Wnioskodawca w sposób ciągły współpracuje z Właścicielem Znaku, Użytkownikami oraz 
Partnerami. 

Ocena indywidualna członków Kapituły 
na podstawie przedłożonych załączników 
(m.in. szczegółowego opisu programu 
merytorycznego oferty edukacyjnej i ew. 
załączonych 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), 
wizyta w 
miejscu, opinia doradcy, dostarczone do 
posiedzenia Kapituł produkty, informacja 
od LGD. 

PRZYJAZNOŚĆ DLA KLIENTA Wyrażana jest opinia, rekomendacja (należy opisać i ew. załączyć), w jaki sposób wychodzi się 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, grup odbiorców.  

Ocena członków Kapituły na podstawie 
opisu Wnioskodawcy i własnej wiedzy 
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  oraz wizji lokalnej 
osobiście lub telefonicznie przez członka 
Kapituły lub osobę upoważnioną, ocena 
dostępnej oferty, jasność, przejrzystość. 

PRZYJAZNOŚĆ DLA 
ŚRODOWISKA 

 

Produkt nie wpływa negatywnie 
na 
stan środowiska naturalnego, 
zarówno w fazie powstawania, 
dystrybucji, jak i rozkładu. 

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 – 
przedstawić plan działań na rzecz 
środowiska. 
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, itp. 

Ocena członków Kapituły na podstawie 
opisu we wniosku, zadeklarowanego 
planu działań dla środowiska i wiedzy 
własnej członków Kapituły. 
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KATEGORIE USŁUG 

KRYTERIA USŁUG OFERTA EDUKACYJNA  OFERTA GASTRONOMICZNA  OFERTA NOCLEGOWA  OFERTA TURYSTYCZNO-
REKREACYJNA 

ZAKRES USŁUGI Muzea, ośrodki edukacji 
ekologicznej, zielone szkoły itd. 
 
 
 
 

Lokalni producenci żywności, 
restauracje, gospody, karczmy, 
bary, punkty gastronomiczne, 
usługi cateringowe – oferujące 
m.in. potrawy z/na bazie 
certyfikowanych przez IML 
produktów i przepisów 
lokalnych (dziczyzna, pieczywo, 
cukiernictwo, owoce 
sadownicze i ich przetwory, 
jajka, nabiał – krowi, kozi, 
owczy, ryby, mięso itp.). 
 

Hotele, pensjonaty, zajazdy, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
pokoje gościnne, schroniska 
młodzieżowe, campingi, pola 
namiotowe itp. 
 

Przewodnicy lokalni, rajdy 
konne, 
kajakowe, rowerowe, 
wypożyczalnie sprzętu – koński, 
rowerowy, kajakowy, 
obserwacyjny, szkółki 
jeździeckie, 
przewozy bryczką, łowiska, 
touroperatorzy z ofertą lokalną, 
oferta dla turystyki 
kwalifikowanej, np. dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

Oferta edukacyjna na szlakach 
turystycznych i ścieżkach 
przyrodniczych. 
 

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych itp. 
 

OCENIE PODLEGAJĄ Podstawą jest usługa oparta o Znak może być przyznany Podstawową ofertą jest usługa, Podstawową ofertą są usługi, 



  
  
 
  
 
 

  
 

11 

stały 
program i materiały 
dydaktyczne, które uczą w 
ramach zorganizowanych zajęć 
mieszkańców i turystów 
(zwłaszcza grupy szkolne) na 
temat regionu, walorów 
przyrodniczych, dziedzictwa 
kulturowego i historycznego 
Regionu tym certyfikowane IML 
produkty/miejsca. 

wyłącznie na produkty 
(potrawy) powstające w lokalu. 
Jeżeli usługodawca zamierza 
poza sprzedażą w lokalu 
prowadzić również działalność 
cateringową, musi złożyć 
osobny wniosek, w którym ma 
obowiązek wyszczególnić 
produkty (potrawy) oferowane 
w ramach cateringu. 
Podstawową ofertą jest usługa, 
w ramach której klient korzysta 
z gastronomii w obiekcie 
gastronomicznym. 

w ramach której klient korzysta 
z noclegów lub przyjeżdża na 
dłuższy 
pobyt, który jest związany z 
innymi szczególnymi usługami 
związanymi z produktami 
lokalnymi lub zasobami, których 
oferta jest na stałe 
zamieszczona w ofercie oraz 
wnioskodawca udowodni, że 
współpracuje z certyfikowanymi 
użytkownikami znaku. 

dzięki 
którym klienci mogą zapoznać 
się bliżej z bogactwem 
przyrodniczym, dziedzictwem 
kulturowym Regionu oraz 
wiodącymi gałęziami turystyki 
przyjaznej środowisku i 
turystyki aktywnej (turystyka 
piesza, konna, rowerowa, 
kajakowa itp.) czy kulturowej, w 
tym certyfikowane 
IML produkty/miejsca. 

 

 

 

 


