WNIOSEK dla KANDYDATÓW DO ZNAKU „IZERSKA MARKA LOKALNA”
PRODUKTY I WYROBY LOKALNE
Należy wypełnić wszystkie pola.
NAZWA PRODUKTU/GRUPY PRODUKTÓW, dla którego wnoszę o przyznanie Znaku „Izerska Marka Lokalna”.

I. INFORMACJE o WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko albo nazwa firmy (może być pieczątka):

2. Adres zameldowania (osoba fiz.) lub adres firmy (może być pieczątka), telefon, e-mail, strona, media
społecznościowe:

3. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż w pkt 2):

4. Forma działalności:
gospodarcza

rolnicza

inna:

* odpowiednie zaznaczyć

5. Jeśli firma, rolnik lub wykonywanie dz. nierejestrowanej podać odpowiednio:
NIP:
REGON:

6. Imię i nazwisko osoby zarządzającej:
7. Imię i nazwisko osoby do kontaktów:

II. INFORMACJE O PRODUKCIE:
Wszystkie informacje nt. zgłaszanego produktu, które Państwa zdaniem są istotne dla Kapituły oceniającej
wniosek i odnoszą się do kryteriów.
1. Dokładny opis produktu
Należy możliwie szczegółowo opisać sposób produkcji (metody, etapy, składniki), historię/ tradycje wytwarzania
produktu, obecność na rynku (od kiedy produkt jest w sprzedaży, gdzie go można kupić), wielkość produkcji, a
także dotychczasowe sposoby informowania o produkcie i jego promocji, dystrybucji i sprzedaży produktu (z
uwzględnieniem tajemnicy produkcji i tajemnicy handlowej).

2. Jak Państwo zamierzają rozwijać swoją ofertę w ciągu najbliższego roku? (np. poszerzyć ofertę, połączyć z
produktami, podnieść standard usług itp.)

3.Związek z obszarem działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie (w odniesieniu
do opisu kryterium):
a/ Produkt jest wytwarzany i dostępny na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Izerskie. O Znak mogą ubiegać się podmioty miejscowe mające siedzibę (miejsce zamieszkania –
os. fizyczne lub miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej), wytwarzające produkty albo
surowce do produkcji na terenie 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.
b/ Produkt powinien powstawać z surowców w naturalny sposób występujących na obszarze działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie lub surowce, z których powstaje, powinny służyć
wytwarzaniu produktów, które związane są z tradycjami, kulturą, historią, specyficzną dla tego obszaru.
Wskazane jest by wpływał korzystnie na tworzenie lub zachowanie miejsc pracy na terenie działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie

4. Spełnienie standardów prawnych (należy uzasadnić w odniesieniu do kryterium nr 3). Produkt spełnia
wymogi jakościowe i normy bezpieczeństwa dla danej grupy wyrobów w świetle aktualnie obowiązujących
przepisów, nie zawiera substancji uznanych za szkodliwe dla ludzi):

5. Przyjazność dla środowiska usługi (Usługa jest przyjazna dla środowiska, nie narusza przepisów ochrony
środowiska oraz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Jeżeli usługodawca stosuje
prośrodowiskowe rozwiązania, należy to uwzględnić):

6. Jakość usługi(należy możliwie precyzyjnie wykazać mocne strony usługi/ oferty, jej standard, dbałość jaką
Wnioskodawca przykłada do świadczonych usług, jakość i estetyka obiektu, w którym usługa jest świadczona,
jakość i estetyka sprzętów, kondycja i stan zwierząt, będących przedmiotem usługi, wykorzystanie potencjału
przyrodniczego, dostępność do informacji o innych usługach i produktach, współpraca z innymi podmiotami,
wachlarz i zakres indywidualnych materiałów promocyjnych, dostępność do usługi, umiejętności i kompetencje
usługodawcy, otrzymane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia - proszę załączyć ich kopie itp.):

7. Wyjątkowość produktu (dzięki jakim elementom produkt wyróżnia się od innych tego typu – np. poprzez
wykorzystanie lokalnych surowców, tradycyjnych metod produkcji, unikalnych zasobów regionu i/lub nawiązuje
do elementów/tradycji charakterystycznych dla obszarudziałania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Izerskie):

8. Dostępność usługi (od kiedy usługa/oferta jest dostępny na rynku i czy jest to oferta całoroczna czy
sezonowa. W przypadku usługi/ oferty sezonowej proszę uzasadnić):

9. Przyjazność dla klienta (co poza sprzedażą Wnioskodawca oferuje klientowi – degustacje, rabaty, oferty
specjalne itp., informacje o Regionie,wersje językowe)

10. Współpraca z Użytkownikami oraz Kandydatami (proszę opisać swoją ofertę współpracy, z której będą
mogły skorzystać inne podmiotyposiadające Znak „Izerska Marka Lokalna” lub jaką zamierza wprowadzić):

OŚWIADCZENIE:
1.
2.

Oświadczam, że w procesie świadczenia usługi, dla której wnoszę o przyznanie Znaku „Izerska Marka
Lokalna” prowadzę działalność zgodnie z wymogami prawnymi, ochrony środowiska przepisów prawa
oraz postępuję zgodnie z zasadami etyki biznesowej.
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Znaku „Izerska Marka
Lokalna”Oświadczam, iż informacje płynące z niemniejszego wniosku są zgodne ze stanem
rzeczywistym istanowią podstawę do zwarcia zobowiązań określonych po weryfikacji wniosku przez
Kapitułę Znaku w umowie.

3.

Załączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

_________________________

___________________________________________________

Miejscowość i data

Imię i nazwisko, podpis wnioskodawcy bądź osoby upoważnionej

INFORMACJE DOT. TERMINU I TRYBU SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Sposób składania wniosków:
1/ wysłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy biura Administratora Znaku:
biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl (w temacie wiadomości należy wpisać Izerska Marka Lokalna)
oraz
2/ złożenie wersji papierowej wniosku z odręcznym podpisem Wnioskodawcy, wraz z załącznikami, osobiście
lub wysłanie pocztą na adres biura Administratora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo
Izerskie (na kopercie należy napisać Izerska Marka Lokalna).
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/

