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Załącznik nr 1  
do Uchwały Zarządu nr 04/2021 

Stowarzyszenia LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” 

                                                                                                                                                    z dnia 22.03.2021r. 

 

Regulamin przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

§1 

1. Niniejszy Regulamin (zwany też dalej „Regulaminem”) określa zasady przyznawania i posługiwania się Znakiem 

Promocyjnym „Marka Lokalna”. 

2. Program przyznawania „Marki Lokalnej” obejmuje ogół działań, w tym informacyjnych, promocyjnych  

i szkoleniowych zamierzonych, inicjowanych, wspieranych, kontrolowanych lub realizowanych przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie  

(ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin), Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą  

w Pyrzowicach (Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice), Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice z siedzibą w Regułach (ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Reguły 05-816 Michałowice). 

3. Marka lokalna jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez 

twórców i usługodawców z obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” oraz 

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice rozumianego jako obszar 26 gmin:  

a) Województwo śląskie: Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Kalety, Miasteczko Śląskie, 

Tworóg, Krupski Młyn, Wielowieś, Zbrosławice, Toszek, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, 

Pilchowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki,  

b) Województwo mazowieckie: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice. 

4. Jako Markę Lokalną rozumie się „opinię”, iż wyróżniony nią produkt/usługa spełniają wysokie standardy  

i polecane są osobom z obszaru kraju i zagranicy jako wzorcowe produkty/usługi  

z terenu  trzech Lokalnych Grup Działania:  "Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz 

Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 

5. Jako Znak Promocyjny „Marka Lokalna” rozumie się przedstawiony poniżej znak graficzny, promujący markę. 
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6. Rolą Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim 

znakowanych oraz budowanie relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem trzech Lokalnych Grup 

Działania: „Leśna Kraina Górnego Śląska”, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” 

7. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” oraz LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

w   oparciu   o   lokalne   zasoby,   dziedzictwo  kulturowe i przyrodnicze jest: 

a) wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska: dziedzictwie kulturowym  

i przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych, 

b) wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania „Marki Lokalnej”, 

c) wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej obszarów partnerskich LGD, 

d) tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem 

Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

e) wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna”   

z  partnerami  lokalnymi  oraz  zewnętrznymi  na  poziomie  krajowym i międzynarodowym, 

f) dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

g) mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów partnerskich LGD. 
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§2 

1. Prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” przysługuje laureatom konkursu “Pomysł 

na Produkt lokalny” z 2018 roku i konkursu “Marka Lokalna” z 2021 roku, przez okres i na warunkach 

określonych w Regulaminach konkursów i decyzjach Zarządów LGD o przedłużeniu certyfikatu “Marka 

lokalna”. 

2. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” mogą ubiegać się podmioty, zwane dalej 

„Korzystającymi”, będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi podmiotami nie posiadającymi 

osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie 

Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” lub Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” 

lub Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, zwanych dalej stowarzyszeniami lub LGD. 

3. Znak Promocyjny „Marka Lokalna” przyznawany jest produktom w kategoriach: 

a) produkt spożywczy,  

b) sztuka/rękodzieło,  

c) produkt użytkowy/rzemiosło,  

d) produkt turystyczny/rekreacyjny 

4. Szczegółowy opis kategorii określa załącznik nr 1. 

5. Znak Promocyjny „Marka Lokalna” przyznawany jest na mocy decyzji Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej 

powołanej przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” dla zgłoszeń 

z obszaru  LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica” oraz Kapituły Ekspertów Marki 

Lokalnej  powołanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice dla zgłoszeń z obszaru  LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice. 

1. Prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” przysługuje Korzystającym wyłącznie w 

odniesieniu do konkretnych produktów i usług, dla których zostało przyznane. 

2. Produkty i usługi, w stosunku do których przyznane zostało prawo do  posługiwania się Znakiem Promocyjnym 

„Marka Lokalna” charakteryzują się specyficznymi cechami (podlegającymi ocenie Kapituły  

w ramach kryteriów merytorycznych, określonych w kartach oceny dla poszczególnych kategorii): 

a) Związek z obszarem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” lub LGD „Brynica to nie granica” lub LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice, 

b) Wysoka jakość, 

c) Ogólnodostępność dla klienta, 
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d) Oryginalność i atrakcyjność dla osób spoza obszaru, 

e) Przyjazność dla środowiska. 

 

§3 

1. Prawo i zasady posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” zostaną określone w formie pisemnej, 

w Umowie Licencyjnej (załącznik nr 2) na używanie znaku pomiędzy „licencjobiorcą”,  

a Stowarzyszeniem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice. 

2. W przypadku naruszenia Umowy Licencyjnej lub stwierdzenia pogorszenia jakości produktu Kapituła na 

wniosek Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice może odebrać prawo posiadania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna”. 

3. Decyzje Kapituły przyznającej Znak Promocyjny „Marka Lokalna” będą każdorazowo ogłaszane publicznie  

w mediach społecznościowych, stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”,  

LGD „Brynica to nie granica” oraz LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 

4. Prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” przyznawane jest na okres dwóch lat. 

5. Prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” nie jest objęte odpłatnością- jego 

wykorzystywanie nie jest uzależnione od uiszczenia na rzecz Stowarzyszeń opłaty licencyjnej. 

6. Po okresie obowiązywania Umowy Licencyjnej w celu przedłużenia prawa do posługiwania się Znakiem 

Promocyjnym „Marka Lokalna” należy złożyć do biura właściwej Lokalnej Grupy Działania zgodnie z obszarem, 

na którym znajduje się siedziba podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub wytwarzającego produkt  

pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

7. Decyzję o przedłużeniu prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” podejmuje Kapituła 

na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny dla poszczególnych kategorii (załącznik nr 4,5,6,7,8,9). 

8. Przedłużenie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” przyznawane jest na okres 

dwóch lat.  

 

§4 

1. Korzystający jest uprawniony: 

a) do realizacji prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” na  warunkach   

i  zasadach  określonych  lub  wynikających  z  postanowień  Regulaminu  i Umowy Licencyjnej oraz załącznika 

nr 10, 
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b) do korzystania, z zachowaniem określonych przez partnerskie Lokalne Grupy Działania warunków,  

z wszelkich form promocji i reklamy zapewnianej Korzystającym przez partnerskie Lokalne Grupy Działania, 

c) do współpracy z Lokalnymi Grupami Działania przy realizacji działań promocyjnych dotyczących Znaku 

Promocyjnego „Marka Lokalna”, 

d) do oznaczania określonych Umową Licencyjną produktów lub usług Znakiem  Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

e) do oznaczania Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” miejsc sprzedaży produktów lub usług określonych 

Umową Licencyjną dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub zlecenie, 

f) do stosowania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” na materiałach promocyjnych lub reklamowych 

odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną, 

g) do stosowania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” w materiałach zawartych na stronach internetowych 

Korzystającego, portalach społecznościowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową 

Licencyjną, 

h) do  aktywnego  uczestniczenia  w  spotkaniach  Korzystających  zorganizowanych  przez,  z inicjatywy lub za 

akceptacją Stowarzyszeń, 

i) do uzyskiwania ze strony Stowarzyszeń, z zachowaniem określonych przez Stowarzyszenia warunków, 

doradztwa w zakresie rozwoju oferty dotyczącej produktów  lub usług, w odniesieniu do których potencjalnie 

mogą uzyskać prawo do oznaczania ich Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

j) uzyskania wydanego przez Stowarzyszenia certyfikatu potwierdzającego przyznane Korzystającemu 

uprawnienie do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

2. Korzystający jest zobowiązany: 

a) do przestrzegania postanowień Regulaminu, 

b) do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej, 

c) do współpracy ze Stowarzyszeniami przy realizacji działań promocyjnych dotyczących Znaku Promocyjnego 

„Marka Lokalna”, 

d) do oznaczania określonych Umową Licencyjną produktów lub usług Znakiem  Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

e) do oznaczania Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” miejsc sprzedaży produktów lub usług określonych 

Umową Licencyjną dokonywanej osobiście, jak też przez osoby działające na jego rzecz lub zlecenie, 

f) do stosowania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” na materiałach promocyjnych lub reklamowych 

odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową Licencyjną, 

g) do stosowania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” w materiałach zawartych na stronach internetowych 

Korzystającego, portalach społecznościowych odnoszących się do produktów lub usług określonych Umową 

Licencyjną, 
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h) do  przestrzegania zasad korzystania ze Znaku  Promocyjnego  „Marka Lokalna” zawartych    

w dokumencie pod nazwą „Księga wizualizacji Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna””, stanowiącym załącznik 

nr 10 do Regulaminu, 

i) do utrzymywania wysokiej jakości wprowadzanych do obrotu produktów i usług, ze szczególnym 

uwzględnieniem produktów i usług dla których nabył prawo do oznaczania ich Znakiem Promocyjnym „Marka 

Lokalna”, 

j) do informowania Lokalne Grupy Działania o okolicznościach istotnych dla realizacji celów oznaczania 

produktów i usług Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”, 

k) udzielania Lokalnym Grupom Działania informacji   o   prowadzonych   działaniach   promocyjnych    

i reklamowych, poza prowadzonymi przez Korzystającego na własnej stronie internetowej i portalach 

społecznościowych. 

§5 

1. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica” powołują wspólną Kapitułę 

Ekspertów Marki Lokalnej oceniającą składającą się z 6 członków, w tym Przewodniczącego Kapituły. 

Natomiast LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powołuje swoją Kapitułę oceniającą składającą się z 6 

członków, w tym Przewodniczącego Kapituły. 

2. Do zadań Kapituły należy: 

a) uzgodnienie zakresu dokumentacji wymaganej do podjęcia decyzji przez Kapitułę, 

b) przyjmowanie i ocena zgłoszonych wniosków pod względem merytorycznym i formalnym, 

c) monitorowanie wypełniania warunków umowy przez licencjobiorcę, 

d) przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji Kapituły w formie pisemnej. 

3. Członkowie Kapituły nie mogą ubiegać się o przyznanie Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” dla własnych 

produktów. 

4. Kapituła może zasięgnąć opinii ekspertów w danej dziedzinie. 

5. Zebrania Kapituły odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie częściej niż dwa razy do roku. Terminy zebrań 

Kapituły będą udostępniane na stronach internetowych Lokalnych Grup Działania. 

6. Zebrania Kapituły dla LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD „Brynica to nie granica”  odbywają się  

w Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie). Natomiast zebrania 

Kapituły dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Aleja 

Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice). 
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7. Wszelkie decyzje Kapituły w tym dotyczące przyznawania certyfikatu i zatwierdzania warunków jego 

używania są podejmowane pod rygorem nieważności w obecności  co najmniej 2/3 składu Kapituły. 

8. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku tej samej ilości głosów 

decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły. 

9. Głosowanie Członków Kapituły przeprowadzone są w trybie jawnym. 

10. Decyzje Kapituły sporządzone są w formie pisemnej. Decyzja przyznająca certyfikat musi zawierać: 

stanowisko Kapituły, określenie warunków certyfikacji, określenie przedmiotu decyzji, datę podjęcia decyzji, 

umotywowanie nie przyznania certyfikatu. Decyzję podjętą przez Kapitułę podpisuje Przewodniczący 

Kapituły. 

 

§6 

1. Procedura przyznania prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” wszczynana jest 

na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu ubiegającego się o uzyskanie tego prawa, złożony na 

adresy biur poszczególnych Lokalnych Grup Działania, w zależności od lokalizacji produktu/usługi , 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, zwanego też w Regulaminie 

„Wnioskiem”. Wzór Wniosku dostępny jest w biurach Lokalnych Grup Działania, a także na stronach 

internetowych www.lesnakrainalgd.pl, www.lgd-brynica.pl, www.nadarzyn-raszyn-michałowice.pl  

2. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące dowody na okoliczności powołane we Wniosku,  

a w szczególności wszystkie stosowne dokumenty określone we wzorze Wniosku jako obligatoryjne. 

3. Informacje o terminach składania Wniosków dostępne są na stronach internetowych Lokalnych Grup 

Działania: www.lesnakrainalgd.pl, www.lgd-brynica.pl oraz www.nadarzyn-raszyn-michałowice.pl  

4. W razie gdy Kapituła poweźmie uzasadnione wątpliwości co do okoliczności powołanych we Wniosku lub  

z innych względów uzna to za celowe, może wystąpić do Wnioskodawcy  

o uzupełnienie Wniosku, w szczególności poprzez przedłożenie dodatkowych materiałów, udzielenie 

informacji lub złożenie wyjaśnień. 

5. W razie gdy Kapituła poweźmie uzasadnione wątpliwości czy Wnioskodawca wykazał spełnienie 

wynikających z kryteriów określonych w kartach oceny dla poszczególnych kategorii przesłanek uzyskania 

prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”, może wystąpić do Wnioskodawcy o 

uzupełnienie Wniosku poprzez przedstawienie ekspertyz lub opinii sporządzonych przez osoby lub 

instytucje posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie objętym przedmiotem tych ekspertyz lub opinii. 

6. Wszelkie koszty przygotowania oraz ewentualnego uzupełnienia Wniosku pokrywa Wnioskodawca. 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
http://www.lgd-brynica.pl/
about:blank
http://www.lesnakrainalgd.pl/
http://www.lgd-brynica.pl/
about:blank
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7. Uchwały Kapituły w przedmiocie przyznania Wnioskodawcy uprawnienia do Zawarcia Umowy Licencyjnej 

zawierają uzasadnienie merytoryczne. Uchwały te są publikowane na stronach internetowych 

Stowarzyszeń: www.lesnakrainalgd.pl, www.lgd-brynica.pl oraz www.nadarzyn-raszyn-michałowice.pl  

8. Uchwały kapituły są ostateczne – nie przysługują od niej żadne środki zaskarżenia. 

9. Lokalne Grupy Działania informują niezwłocznie Wnioskodawcę o wynikach oceny Wniosku przeprowadzonej 

przez Kapitułę, w formie pisemnej, na adres Wnioskodawcy wskazany we Wniosku. 

10. Zawarcie Umowy Licencyjnej powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy 

informacji o przyznaniu mu, mocą uchwały Kapituły, uprawnienia do Zawarcia Umowy Licencyjnej. Po 

bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu Stowarzyszenie będzie uprawnione do odmowy 

podpisania Umowy Licencyjnej. 

11.  W przypadku naruszenia Umowy Licencyjnej lub stwierdzenia pogorszenia jakości produktu Kapituła na 

wniosek Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, LGD „Brynica to nie granica” i LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice może odebrać prawo posiadania Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna”. 

 

 

§7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarządy Lokalnych Grupa Działania. 

 

Integralną częścią Regulaminu stanowią załączniki: 

1. Opis kategorii produktów/usług, 

2. Wzór Umowy Licencyjnej, 

3. Wniosek o przyznanie/przedłużenie prawa do posługiwania się znakiem promocyjnym “Marka 

Lokalna”, 

4.  Karta oceny produktu lokalnego- produkt spożywczy, 

5.  Karta oceny produktu lokalnego- sztuka/rękodzieło/rzemiosło (I edycja 2018 r.), 

6. Karta oceny produktu lokalnego- dziedzictwo kulturowe (I edycja 2018 r.), 

7. Karta oceny produktu lokalnego- sztuka/rękodzieło 

8.  Karta oceny produktu lokalnego- produkt użytkowy/rzemiosło 

9.  Karta oceny produktu lokalnego- produkt turystyczny/rekreacyjny 

10. Księga wizualizacji Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” 

  

http://www.lesnakrainalgd.pl/
http://www.lgd-brynica.pl/
about:blank
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

 

 

Opis kategorii produktów/usług, dla których przyznaje się prawo  

do posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

1. Produkt spożywczy- w tej kategorii oceniany jest konkretny produkt spożywczy oferowany w sklepie, 

u rolnika, na łowisku (np. Miód z doliny Brynicy i Małej Panwi, Sery Połomskie, Chleb z Tworoga, Pierogi 

Śląskie). Produkt musi być szczegółowo opisany, nie ogólnie np. miód, chleb. Ważne jest także 

odniesienie do obszaru, z którego pochodzi, powiązanie z zasobami lokalnymi. 

2. Sztuka/rękodzieło- w tej kategorii oceniane będą konkretne produkty lub linia produktów  

z określonym wyróżnikiem (np. witrażowy aniołek z herbem gminy, Woźnickie ikony). Produkt nie 

może być wytwarzany masowo/ na skalę przemysłową. 

3. Produkt użytkowy/rzemiosło- w tej kategorii oceniany jest konkretny produkt znajdujący 

zastosowanie w życiu codziennym np. w gospodarstwie domowym, w szkole, zakładzie pracy (np. 

wyroby tekstylne z motywami ludowymi, meble, ręcznie wykończony kominek) 

4. Produkt turystyczny/rekreacyjny- w tej kategorii o znak „Marki Lokalnej” mogą ubiegać się między 

innymi: przewodnicy lokalni, organizatorzy spływów, imprez, rajdów, wydarzeń, zlotów, wypraw np. 

kajakowych, konnych, rowerowych, wypożyczalnie sprzętu tj. jeździecki, rowerowy, kajakowy, 

obserwacyjny, szkółki jeździeckie, przewozy bryczką, łowiska, tour-operatorzy  

z ofertą lokalną, oferta dla turystyki kwalifikowanej np. dla osób niepełnosprawnych.  Podstawową 

ofertą są usługi, dzięki którym klienci mogą zapoznać się bliżej z bogactwem przyrodniczym, 

dziedzictwem kulturowym danego obszaru LGD oraz wiodącymi gałęziami turystyki przyjaznej 

środowisku i turystyki aktywnej (turystyka piesza, konna, rowerowa, kajakowa itp.) czy kulturowej. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania i posługiwania się 
Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

 

Umowa Licencyjna nr …. 

na posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w   ……………….., w dniu   ……………..r., pomiędzy: 

pomiędzy: 

…………………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………... 

NIP:  ………………. REGON:  …………………. KRS:  ………………….... 

reprezentowaną przez: 

…………………………….. – ……………………… 

…………………………….. – ……………………… 

zwanym też w dalszej części Umowy „Licencjodawcą” lub „Stowarzyszeniem”,  

a 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym/ą też w dalszej części Umowy „Licencjobiorcą” lub „Korzystającym”  

zwanymi też dalej łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

Mając na względzie uchwałę Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej z dnia ……………...  r.  

w przedmiocie  przyznania Licencjobiorcy prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marka 

Lokalna, zgodnie z Regulaminem przyznawania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka 

Lokalna” z dnia ……….. r. (zwanym też w Umowie „Regulaminem”) oraz iż Znak Promocyjny Marka 

Lokalna (zwany też dalej Znakiem lub utworem) stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, strony postanawiają co następuje: 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie licencji na posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Marka 

Lokalna, określonym w Regulaminie (zwanej też w Umowie „Licencją”). 
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2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze Znaku 

Promocyjnego Marka Lokalna dla produktów lub usług określonych w § 1 ust. 3 Umowy 

(zwanych też w Umowie „Przedmiotem Znakowania”), z przeznaczeniem do wykorzystywania  

w celach promocji Przedmiotu Znakowania, na warunkach określonych w Umowie i 

Regulaminie (licencja niewyłączna). Korzystający może, celem realizacji swych uprawnień 

określonych Regulaminem, korzystać ze Znaku Promocyjnego Marka Lokalna na następujących 

polach eksploatacji utworu: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworu jako 

elementów oznaczenia Przedmiotu Znakowania albo jako elementów materiałów 

informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych odnoszących się do Przedmiotu 

Znakowania, elementów dokumentów związanych z prowadzeniem Przedmiotu Znakowania 

do obrotu, jak też materiałów informacyjnych dotyczących innych działań zmierzających do 

realizacji celów Marki Lokalnej; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne 

wystawienie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Określenie Przedmiotu Znakowania: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

W zakresie posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna w odniesieniu do produktów lub 

usług stanowiących zmodyfikowane wersje produktów lub usług stanowiących Przedmiot Znakowania 

postanawia się co następuje: *(zaznacz właściwe pole) 

 posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna w odniesieniu do produktów lub usług 

stanowiących zmodyfikowane wersje produktów lub usług stanowiących Przedmiot Znakowania 

dopuszczalne jest w zakresie wyznaczonym uchwałą Kapituły, o której mowa w preambule Umowy 

 posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna w odniesieniu do produktów lub usług 

stanowiących zmodyfikowane wersje produktów lub usług stanowiących Przedmiot Znakowania 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia wyrażonej w ramach aneksu do Umowy 

 posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna w odniesieniu do produktów lub usług 
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stanowiących zmodyfikowane wersje produktów lub usług stanowiących Przedmiot Znakowania nie 

jest dopuszczalne 

4. Wykonywanie praw z Licencji nie może naruszać celów znakowania produktów i usług Znakiem 

Promocyjnym Marka Lokalna określonych Regulaminem. 

5. Licencja jest nieograniczona terytorialnie. 

6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie nawet w sposób pośredni Znaku Promocyjnego Marka 

Lokalna w celu innym niż określony w Umowie i w Regulaminie. 

7. Licencjobiorca nie może udzielać dalszego prawa do korzystania ze Znaku Promocyjnego Marka 

Lokalna innym podmiotom (zakaz udzielania sublicencji). 

8. Licencjobiorca nie ma prawa dokonywać żadnych zmian w formie graficznej Znaku Promocyjnego 

Marka Lokalna i obowiązany jest stosować się do wymagań w przedmiocie prezentacji Znaku 

Promocyjnego Marka Lokalna wynikających z Regulaminu, w tym Księgi wizualizacji Znaku 

Promocyjnego „Marka Lokalna”. 

9. Licencjobiorca nie ma prawa bez zgody Licencjodawcy przenosić na inne podmioty żadnych praw 

ani obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 2. 

Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do Znaku Promocyjnego Marka Lokalna w zakresie 

wynikającym z Umowy oraz nie są mu znane okoliczności, na skutek których wykonywanie Umowy 

naruszałoby prawa osób trzecich. 

§ 3. 

1. Licencjobiorca jest zobowiązany używać Znaku Promocyjnego zgodnie z zasadami określonymi 

lub powołanymi w Umowie, w szczególności jest zobowiązany do: 

a. uwzględniania wszelkich wymagań określonych w Regulaminie oraz należytego 

wykonywania obowiązków Korzystającego określonych w Regulaminie, a w szczególności 

do: 

- oznaczania Przedmiotu Znakowania Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna 

- przestrzegania zasad korzystania ze Znaku Promocyjnego Marka Lokalna zawartych  

w „Księdze wizualizacji Znaku Promocyjnego „Marka Lokalna” 

- wypełniania obowiązków informacyjnych względem Stowarzyszenia 

b. zachowania tożsamości Przedmiotu Znakowania i stałego utrzymania jego najwyżej jakości 
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zgodnie z Wnioskiem lub Uproszczonym Wnioskiem, 

c. przekazywania Licencjodawcy informacji o wszystkich stałych miejscach wprowadzania do 

obrotu produktów i świadczenia usług stanowiących Przedmiot Znakowania, 

d. zachowania najwyżej renomy Znaku Promocyjnego Marka Lokalna przy jego 

wykorzystywaniu, 

e. zapewnienia by personel Licencjobiorcy posiadał wiedzę w przedmiocie celów i warunków 

posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna dla oznaczania Przedmiotu 

Znakowania, 

f. współdziałania ze Stowarzyszeniem przy realizacji celu Umowy. 

2. Licencjodawca może żądać od Licencjobiorcy pełnej dokumentacji dotyczącej sposobu 

wykorzystania Znaku Promocyjnego Marka Lokalna, jaką Licencjobiorca obowiązany jest 

gromadzić oraz do umożliwienia Licencjodawcy (lub podmiotom działającym na jego zlecenie) 

przeprowadzania działań kontrolnych związanych z weryfikacją prawidłowości realizacji 

zobowiązań Licencjobiorcy wynikających z Umowy (w tym w siedzibie Licencjobiorcy). 

3. Licencjobiorca jest zobowiązany w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres  

10 (dziesięciu) lat po jej wygaśnięciu (bez względu na przyczynę wygaśnięcia) do nie używania 

oraz nie zgłaszania do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaków identycznych 

lub podobnych do Znaku Promocyjnego Marka Lokalna. 

4. Korzystający zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Licencjodawcy co najmniej 

……………………….. egzemplarzy produktów stanowiących Przedmiot Znakowania dla celów 

promocyjnych i własnych we wskazanym przez Licencjodawcę terminie. 

 

 

5. Korzystający zobowiązuje się umożliwić Licencjodawcy lub osobom przez niego 

upoważnionym, w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przeprowadzenie wizytacji w 

zakładach produkcyjnych, w których wytwarzane są produkty stanowiące Przedmiot 

Znakowania. 

6. Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Licencjodawcy o każdym 

nowym sposobie lub formie wykorzystania Znaku, podając nośnik i czas wykorzystania Znaku,  

a także dostarczając próbny egzemplarz materiałów, na których Znak ma zostać użyty (produkty, 

ulotki, foldery i inne). 
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§ 4. 

W razie powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez jedną 

ze Stron, druga Strona może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia __.__.____ r., począwszy od dnia następnego po dniu 

zawarcia Umowy. 

2. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron. 

3. Uprawnienie Licencjobiorcy do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna wygasa 

w każdym razie z chwilą doręczenia mu przez Stowarzyszenie pisemnej informacji o uchwale 

Kapituły Znaku Promocyjnego Marka Lokalna w przedmiocie odebrania mu prawa do używania 

i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna. 

4. Licencjobiorca zobowiązany jest do czasowego zaprzestania używania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna w przypadku zawieszenia mu prawa do posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

§ 6. 

1. Jeżeli Umowa wymaga doręczenia pisma, Stronę uznaje się za powiadomioną, jeżeli druga 

Strona wyśle pismo listem poleconym na adres wskazany w Umowie jako adres danej Strony.  

W przypadku zmiany adresu, Strona, której to dotyczy, jest zobowiązana powiadomić o tym 

fakcie drugą Stronę listem poleconym, w którym poda nowy adres dla doręczeń. Jeżeli Strona 

nie wykona obowiązku powiadomienia o zmianie swojego adresu, pismo skierowane na adres 

podany w Umowie będzie uznane za skutecznie doręczone tej Stronie. W takim przypadku 

Strona, która nie wykonała obowiązku powiadomienia nie będzie mogła się powołać na brak 

doręczenia pisma. 

2. Adresy do doręczeń: 

a. Licencjodawcy: ……………………………………………………………., 

b. Licencjobiorcy: ……………………………………………………………., 

 

 

 

§ 7. 
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1. Wszelkie zmiany Umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Licencjodawcy. 

3. Terminy (pojęcia) niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie określone Regulaminem.  

W zakresie nieuregulowanym bezpośrednio w Umowie stosuje się postanowienia Regulaminu.  

4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy. 

5. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy innych właściwych aktów prawnych. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowi Załącznik –Regulamin Przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym Marka Lokalna z dnia __.__.____ r. W razie zmiany Umowy, do aneksu 

do Umowy załączony zostanie jako obowiązujący Regulamin w wersji obowiązującej  

w dniu podpisania aneksu do Umowy. 

 

 

 

………..…………………                                                                         ……………………………. 

     za Licencjodawcę                                                                                         za Licencjobiorcę  
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych - RODO 

A. KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w 
Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 
Warszawa; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 
„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 
1440) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, 1555). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 
II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
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przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

III.Przyjmuję do wiadomości, że: 

 1.      administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3.   administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iod@mazovia.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

4.   zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5.      zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” z siedzibą w Koszęcinie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 
wskazany w pkt. IV.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

V. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania “Brynica to nie granica” z siedzibą w 
Pyrzowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@lgd-brynica.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: iod@lgd-brynica.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. V.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

 VI. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn- Raszyn-
Michałowice z siedzibą w Regułach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX, Reguły 05-816 
Michałowice; 

3.  administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 
VI.2; 

4.  zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 
nieobowiązkowe); 
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5.     zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych 
w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

VII. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 
np. dostawcom wsparcia informatycznego; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 
realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 
oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo 
do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie 
pomocy / umowie o przyznaniu pomocy oraz dokumentach jej towarzyszących / wniosku o płatność na operacje w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach 
powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia 
braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia/nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa 
wypłaty pomocy. 

 

VIII. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

8. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 
np. dostawcom wsparcia informatycznego; 
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9. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 
realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

10. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 
oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

11. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

12. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo 
do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

13. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

14. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie 
pomocy / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z 
obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych 
może być odmowa przyznania pomocy/wypłaty pomocy. 

Data i podpis składającego oświadczenie 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

 

Wniosek o przyznanie/przedłużenie prawa do posługiwania się 

 znakiem promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

1. Dane zgłaszającego podmiotu 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu  

Adres   

Telefon kontaktowy  

e-mail/  

*Osoba do kontaktu (w przypadku 

podania danych podmiotu) 

 

Obszar □  LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

□  LGD „Brynica to nie granica” 

□  LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
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2. Informacje o zgłaszanym produkcie/usłudze 

□  zgłoszenie nowego produktu/usługi 

□  przedłużenie umowy licencyjnej 

Nazwa produktu/usługi  

Kategoria □  produkt spożywczy 

□  sztuka/rękodzieło 

□  produkt użytkowy/rzemiosło 

□  produkt turystyczny/rekreacyjny 

 

 I edycja Marki Lokalnej z 2018 r.: 

□ produkt spożywczy 

□ dziedzictwo kulturowe 

□ sztuka/rękodzieło/rzemiosło 

 

3. Opis produktu/usługi 

(Krótki opis produktu/usługi przedstawiający jego główne atuty, jak wytwarzany jest produkt, gdzie jest 

dostępny, ofertę) 
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4. Opis produktu usługi wg kryteriów (szczegółowy opis kryteriów merytorycznych znajduje się 

w załączniku nr 2 do Regulaminu) 

Związek z obszarem LGD  

 

 

 

 

Wysoka jakość  

 

 

 

Ogólnodostępność dla klienta  
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Oryginalność i atrakcyjność dla osób 

spoza obszaru 

 

 

 

 

 

Przyjazność dla środowiska  
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5. Inne ważne z punktu widzenia regulaminu informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Załączniki 

□  Dokumentacja fotograficzna 

□  Próbka produktu * 

□  Nagranie video 

□  Dokumentacja prasowa 

□  Opinie 

□  Inne (opis poniżej) 

 

 

 

* produkt spożywczy należy dostarczyć w terminie (o którym zgłaszający zostanie powiadomiony  przez biuro LGD) 
posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej: posiedzenia Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej ustalonym z Biurem LGD 
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7. Oświadczenia 

a) Niniejszym oświadczam, że zgłoszony przeze mnie produkt/usługa jest moim 

dziełem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

b) Oświadczam również, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, 

używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” i przyjmuję 

jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

we Wniosku dla potrzeb niezbędnych do procesu przyznawania Znaku 

Promocyjnego „Marka Lokalna”, zgodnie z załączonym do niniejszego regulaminu 

oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Miejscowość, data 

 

 

Czytelny podpis składającego wniosek 
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Oświadczenie o zgodzie na przetwarzaniu danych osobowych - RODO 

A. KLAUZULE INFORMACYJNE: 

I. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w 
Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 
Warszawa; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;  

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej 
„rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 
1440) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, 1555). 

II. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 
II.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 



  

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  
 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

III. Przyjmuję do wiadomości, że: 

 1.      administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 
lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3.   administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

iod@mazovia.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2; 

4.   zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 

nieobowiązkowe); 

5.      zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych 

w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

IV. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” z siedzibą w Koszęcinie; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 
wskazany w pkt. IV.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
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(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

V. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania “Brynica to nie granica” z siedzibą w 
Pyrzowicach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@lgd-brynica.pl lub 
pisemnie na adres korespondencyjny: Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice; 

3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 
adres e-mail: iod@lgd-brynica.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. V.2; 

4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 
prawa (dane nieobowiązkowe); 

5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora 
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

 VI. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn- Raszyn-
Michałowice z siedzibą w Regułach; 

2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX, Reguły 05-816 
Michałowice; 

3.  administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 
lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 
VI.2; 

4.  zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 
obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane 
nieobowiązkowe); 
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5.     zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych 
w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555). 

VII. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 
np. dostawcom wsparcia informatycznego; 

2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 
realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 
oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo 
do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie 
pomocy / umowie o przyznaniu pomocy oraz dokumentach jej towarzyszących / wniosku o płatność na operacje w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach 
powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia 
braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia/nie zawarcie umowy o przyznaniu pomocy/odmowa 
wypłaty pomocy. 

 

VIII. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych) 

8. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 
np. dostawcom wsparcia informatycznego; 
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9. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 
realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych 
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do 
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji; 

10. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 
oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania; 

11. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 

12. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo 
do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

13. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

14. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie 
pomocy / wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z 
obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych 
może być odmowa przyznania pomocy/wypłaty pomocy. 

Data i podpis składającego oświadczenie 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 

Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: PRODUKT SPOŻYWCZY 

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

   

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o przyznanie/przedłużenie prawa do 
posługiwania się znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym terminie  

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub wytwarzanie produktów odbywa się 
na terenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to nie granica” 
i/lub LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 

 

Do oceny przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne odpowiedzi – TAK 

dla wszystkich punktów.   

 

L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów       
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1. Walory smakowe        

2. Wrażenia estetyczne        

3. Związek z 
regionem/obszarem i 
jego tradycjami 

       

4. Sposób prezentacji 
(starannie opisane 
zgłoszenie oraz jak 
najbardziej szczegółowa 
dokumentacja) 

       

5. Wykorzystanie 
lokalnych surowców 

       

6. Zgodność z celami LSR 
LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” i/lub 
LGD „Brynica to nie 
granica” i/lub LGD 
Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

       

Suma punktów:  

1) 0-3 pkt. 

0pkt. - brak spełnienia kryterium 
1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 
2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 
3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  

 

       …………………………………                       .………………………..………………… 

           (miejscowość, data)                                             (podpis Sekretarza Kapituły) 

                 

                                       ………………………..………………… 

              (podpis Przewodniczącego Kapituły 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu  przyznawania i posługiwania się 
Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 
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Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: SZTUKA / RĘKODZIEŁO / RZEMIOSŁO 

(I edycja, 2018 r.) 

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

   

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o przyznanie/przedłużenie prawa do 
posługiwania się znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym terminie  

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub wytwarzanie produktów odbywa się 
na terenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to nie granica” 

 

 

Do oceny przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne odpowiedzi – TAK 

dla wszystkich punktów.   
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L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów       

1. Pierwsze wrażenie 
(oryginalność wzoru i 
jego walorów 
artystycznych) 

       

2. Pracochłonność        

3. Związek z 
regionem/obszarem i 
jego tradycjami 

       

4. Zachowanie dawnych 
technik i wzorów 

       

5. Sposób prezentacji 
(starannie opisane 
zgłoszenie oraz jak 
najbardziej szczegółowa 
dokumentacja) 

       

6. Wykorzystanie 
lokalnych surowców 

       

7. Zgodność z celami LSR 
LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” i/lub 
LGD „Brynica to nie 
granica” 

       

Suma punktów:  

1) 0-3 pkt. 

0pkt. - brak spełnienia kryterium 

1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 

2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 

3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  

 

       …………………………………                          .………………………..………………… 

(miejscowość, data)                                  (podpis Sekretarza Kapituły) 

                              

                               

                                                                                                                 ………………………..………………… 

                (podpis Przewodniczącego Kapituły)  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu  przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 
 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 

Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: DZIEDZICTWO KULTUROWE 

(I edycja, 2018 r.) 

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

 

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o przyznanie/przedłużenie prawa do 
posługiwania się znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym terminie  

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub wytwarzanie produktów odbywa się 
na terenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to nie granica” 

 

 

Do oceny przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne odpowiedzi – TAK 

dla wszystkich punktów.   
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L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów 

       

1. Nawiązanie do tradycji, 
kultury lub historii 

       

2. Związek z 
regionem/obszarem  

       

3. Sposób prezentacji (starannie 
opisane zgłoszenie oraz jak 
najbardziej szczegółowa 
dokumentacja) 

       

4. Popularność/rozpoznawalnoś
ć 

       

5. Zgodność z celami LSR LGD 
„Leśna Kraina Górnego 
Śląska” i/lub LGD „Brynica to 
nie granica” 

       

Suma punktów:  

1) 0-3 pkt. 

0pkt. - brak spełnienia kryterium 

1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 

2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 

3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  

 

       …………………………………                          .………………………..………………… 

(miejscowość, data)                                  (podpis Sekretarza Kapituły) 

 

                          

          

                                                     ………………………..………………… 

                (podpis Przewodniczącego Kapituły 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 

Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: SZTUKA / RĘKODZIEŁO  

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

   

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o 
przyznanie/przedłużenie prawa do posługiwania się 
znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym 
terminie 

 

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub 
wytwarzanie produktów odbywa się na terenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to 
nie granica” i/lub LGD Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

 

 

Do oceny konkursowej przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne 

odpowiedzi – TAK dla wszystkich punktów.    
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L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów       

1. Pierwsze wrażenie 
(oryginalność wzoru i 
jego walorów 
artystycznych) 

       

2. Pracochłonność        

3. Związek z 
regionem/obszarem 
i jego tradycjami 

       

4. Zachowanie 
dawnych technik i 
wzorów 

       

5. Sposób prezentacji 
(starannie opisane 
zgłoszenie oraz jak 
najbardziej 
szczegółowa 
dokumentacja) 

       

6. Zgodność z celami 
LSR LGD „Leśna 
Kraina Górnego 
Śląska” i/lub LGD 
„Brynica to nie 
granica” i/lub LGD 
Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

       

Suma punktów:  

1) 0pkt. - brak spełnienia kryterium 

1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 
2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 
3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  
 

          …………………………………                             .………………………..………………… 
(miejscowość, data)                        (podpis Sekretarza Kapituły) 

       

  

             ………………………..………………… 

                (podpis Przewodniczącego Kapituły)  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu przyznawania i posługiwania się 
Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 

 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 

Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: PRODUKT UŻYTKOWY/RZEMIOSŁO  

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

   

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o 
przyznanie/przedłużenie prawa do posługiwania się 
znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym 
terminie 

 

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub 
wytwarzanie produktów odbywa się na terenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to 
nie granica” i/lub LGD Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

 

 

Do oceny konkursowej przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne 

odpowiedzi – TAK dla wszystkich punktów.    
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L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów       

1. Pierwsze wrażenie 
(oryginalność wzoru i 
jego walorów 
artystycznych) 

       

2. Pracochłonność        

3. Związek z 
regionem/obszarem i 
jego tradycjami 

       

4. Zachowanie dawnych 
technik i wzorów 

       

5. Sposób prezentacji 
(starannie opisane 
zgłoszenie oraz jak 
najbardziej 
szczegółowa 
dokumentacja) 

       

6. Zgodność z celami LSR 
LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” i/lub 
LGD „Brynica to nie 
granica” i/lub LGD 
„Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice” 

       

Suma punktów:  

1) 0pkt. - brak spełnienia kryterium 

1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 
2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 
3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  

 

        ………………………………                             .………………………..………………… 

          (miejscowość, data)                                         (podpis Sekretarza Kapituły) 

                                                                                          

               ………………………..………………… 

          (podpis Przewodniczącego Kapituły) 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu przyznawania i posługiwania się 

Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna” 
 

Karta oceny produktu lokalnego 

Dane dotyczące zgłoszonego produktu/usługi 

Nazwa zgłoszonego produktu/usługi:  

Kategoria w której zgłoszono produkt/usługę: PRODUKT TURYSTYCZNY/REKREACYJNY  

Dane podmiotu zgłaszającego 

Zgłaszający 
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

 

Adres 
ulica, kod pocztowy miejscowość 

 

  

L.p. Wstępna weryfikacja TAK/NIE 

1. Zgłoszenia dokonano na Wniosku o 
przyznanie/przedłużenie prawa do posługiwania się 
znakiem promocyjnym “Marka Lokalna” 

 

2. Wypełniono wszystkie wymagane pola Wniosku  

3. Wniosek został przesłany/złożony w wyznaczonym 
terminie 

 

4. Prowadzenie podstawowej działalności lub 
wytwarzanie produktów odbywa się na terenie LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” i/lub LGD „Brynica to 
nie granica” i/lub LGD Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice 

 

 

Do oceny konkursowej przekazane zostaje tylko Wniosek po pozytywnej wstępnej weryfikacji. Pozytywne 

odpowiedzi – TAK dla wszystkich punktów.   
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L.p. Kryterium oceny Liczba punktów1) Łączna 
liczba 

punktów       

1. Nawiązanie do tradycji, kultury 
lub historii 

       

2. Związek z regionem/obszarem        

3. Popularność/rozpoznawalność        

4. Sposób prezentacji (starannie 
opisane zgłoszenie oraz jak 
najbardziej szczegółowa 
dokumentacja) 

       

5. Zgodność z celami LSR LGD 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” 
i/lub LGD „Brynica to nie 
granica” i/lub LGD Nadarzyn-
Raszyn-Michałowice 

       

Suma punktów:  

1) 0pkt. - brak spełnienia kryterium 

1pkt. - kryterium spełnione w małym stopniu 
2pkt. - kryterium spełnione w średnim stopniu 
3pkt. – kryterium spełnione w dużym stopniu  

 

       …………………………………                           .………………………..………………… 

(miejscowość, data)                        (podpis Sekretarza Kapituły) 

 

 

                                              

                                 ………………………..………………… 

          (podpis Przewodniczącego Kapituły) 

  

 


