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                www.zielonypierscien.eu     e-mail: lgd@zielonypierscien.eu 

 

Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

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

Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA DO UŻYWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ ZNAKIEM 

 „MARKA LOKALNA – ZIELONY PIERŚCIEŃ” 
 

 

Wniosek powinien być wypełniony komputerowo, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do 
reprezentowania Wnioskodawcy, opatrzony pieczęcią (jeśli dotyczy) a następnie złożony w wersji papierowej w 
Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. W razie potrzeby strony wniosku można kopiować a wersy 
powiększać. Wniosek należy wypełnić dla każdego rodzaju produktu/usługi osobno. 

 

I. Informacje o Wnioskodawcy 

 
(1) Imię i nazwisko/nazwa 

Wnioskodawcy (na podstawie 
dokumentów rejestrowych) 
 

 
 

(2) Adres siedziby/adres siedziby 
oddziału: 

 
 

 
 
 

(3) Adres do korespondencji: 

 
 

(4) Telefon/fax: 

 
 

(5) e-mail: 

 
 

 
(6) strona WWW: 
 

 
 

(7) NIP: 

 
 

 
(8) Numer KRS/wpis do ewidencji 

lub inny numer ewidencyjny 
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(9) Imię i nazwisko osoby do 
kontaktu: 

 
 

(10) Telefon osoby do kontaktu: 

 
 

(11) e-mail osoby do kontaktu: 

 
 

II. Informacja na temat zgłaszanego produktu/usługi 

 
(12) Zgłoszenie dotyczy:  /należy 

podkreślić właściwą jedną 
kategorię/ 
 

 
 

 Produktu 

 Usługi 
 

 
(13) Pełna nazwa produktu/usługi, 

którą Wnioskodawca zgłasza 
do certyfikacji: 
 

 
 

 
(14) Rodzaj produktu /należy 

podkreślić właściwą 
kategorię/: 
 

 

 Produkt spożywczy 

 Rękodzieło 

 Inny (jaki?) ……………………………………………………………………… 

(15) Rodzaj usługi /należy 
podkreślić właściwą 
kategorię/: 

 

 Oferta noclegowa 

 Oferta turystyczno-rekreacyjna 

 Oferta gastronomiczna/kateringowa 

 Oferta edukacyjna 

 Inna (jaka?) ……………………………………………………………… 
 

 
(16) Opis produktu/usługi: 
 
(kilkuzdaniowa prezentacja 
produktu/usługi, w przypadku 
produktu należy wymienić z jakich 
materiałów/surowców produkt 
został wykonany, należy wykazać 
skąd pochodzą użyte 
materiały/surowce (od kogo są 
kupowane)  opis wytwarzania, 
sposób promocji. 
 

 
 

 
(17) Związek z obszarem którego 

dotyczy Znak: 
 

Specyficzne cechy produktu lub 
usługi związane z obszarem: 
tradycyjna 
receptura/przepis/technika, 
funkcja, rytuał, obrzęd, wydarzenie, 
święto, miejsce/otoczenie 
świadczenia usługi eksponujące lub 
wykorzystujące potencjał 
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przyrodniczy, kulturowy obszaru, 
krajobrazu, charakterystycznych 
zajęć, sposobów spędzania 
wolnego czas. 

 

 
(18) Jakość produktu/usługi: 
 
Charakterystyka składu 
produktu, jego 
surowców/materiałów. 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, opakowanie, 
sposób eksponowania 
produktów, wykorzystanie 
potencjału przyrodniczego, 
umiejętności i kompetencje 
usługodawcy, otrzymane 
certyfikaty, nagrody, 
wyróżnienia, rekomendacje. 
Jest autentyczny i daje 
poczucie niepowtarzalności. 
 

 

 
(19) Dostępność produktu/usługi: 
 
Obecność na rynku: od kiedy 
produkt/usługa jest w sprzedaży, 
gdzie można go/ją kupić, zamówić, 
skala działania, materiały 
promocyjne, dotychczasowe 
sposoby informowania o ofercie, jej 
promocji, dystrybucji i sprzedaży, z 
zachowaniem tajemnicy produkcji i 
tajemnicy handlowej. Plany 
rozwoju oferty w ciągu najbliższego 
roku (np. zwiększenie asortymentu, 
modernizowanie produkcji, łączenie 
z usługami itd.).  
 

 

 
(20) Przyjazność dla środowiska: 
 
Czy surowce do produkcji są 
zasobem lokalnym? Czy 
produkt/usługa nie zagraża 
środowisku na żadnym etapie 
produkcji, hodowli, uprawy, 
świadczenia, konsumpcji i 
rozkładu? Czy i jakie 
proekologiczne rozwiązania 
stosowane są w miejscu/w 
trakcie produkcji lub podczas 
przygotowania /świadczenia 
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usługi? Czy produkt/usługa 
wpływa na obszar Natura 
2000, jest dla niej przyjazny 
lub/i przyczynia się do 
promocji? 

 
 
 

 

(21) Włączenie się  
do promocji marki lokalnej i 
budowanie sieci współpracy 
 
Udział w wydarzeniach, 
wydawnictwach i innych 
aktywnościach 
proponowanych przez LGD 
„Zielony Pierścień”, promocja 
lub/i sprzedaż produktów 
lokalnych innych podmiotów z 
obszaru objętym Znakiem, 
sieciowanie się/tworzenie 
wspólnej oferty z 
potencjalnymi użytkownikami 
Znaku, nabywanie lokalnych 
surowców do 
produkcji/świadczenia usługi, 
organizacja i uczestnictwo w 
imprezach, planowane na 
kolejny rok narzędzia, miejsca i 
sposoby promocji 
produktu/usługi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Oświadczenia Wnioskodawcy (należy zaznaczyć znakiem X odpowiednio przy oświadczeniu) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się ZNAKIEM 

„MARKA LOKALNA – ZIELONY PIERŚCIEŃ”. 

Oświadczam, iż informacje znajdujące się w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem rzeczywistym i stanowią 
podstawę do zwarcia umowy licencyjnej, po pozytywnej ocenie wniosku przez Kapitułę Znaku 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości poniższą klauzulę informacyjną: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, 
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy licencyjnej dotyczącej 
przyznania Pani/Panu prawa do używania i posługiwania się Znakiem „MARKA LOKALNA – ZIELONY 
PIERŚCIEŃ” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do przetwarzania 
danych osobowych w celu monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu działalności LGD 
„Zielony Pierścień”, 
- odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty odwiedzające stronę internetową i profile w mediach 
społecznościowych LGD „Zielony Pierścień” i korzystające z publikacji promocyjnych LGD, 
- Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla przyznania prawa do używania i 
posługiwania się Znakiem „MARKA LOKALNA – ZIELONY PIERŚCIEŃ”, 
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
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ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana ze Znaku „MARKA 
LOKALNA – ZIELONY PIERŚCIEŃ”,, 

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 

IV. Załączniki: 

 
- kopia dokumentów rejestrowych podmiotu, 
 
- kopia wymaganych pozwoleń, zezwoleń, koncesji, uprawnień do wprowadzenia do obrotu produktu/usługi objętych 
wnioskiem i prowadzenia związanej z tym działalności /jeśli dotyczy/, 
 
- inne dokumenty (zaleca się przekazanie zdjęć lub przykładów produktów, kopii certyfikatów, zaświadczeń, wyróżnień 
itd.) 
 

Data i podpis, pieczęć (jeśli jest): 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


