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 Produkt lokalny, a marka regionu – znaczenie dla rozwoju  
społeczności lokalnej LGD Qwsi” 

                      1. Produkt lokalny i regionalny                   
jako element wspólnej strategii promocyjnej regionu

Maria Centkiewicz

                               Znaczenie i istota produktów lokalnych i regionalnych                               
      w ujęciu rozwoju obszarów wiejskich wg koncepcji Leader+ 

Bardo, dn. 15 czerwca 2010 r.
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Wizja rozwoju  wg Leader+

 Cel 1 – współpraca w celu zwiększenia wydajności, Cel 1 – współpraca w celu zwiększenia wydajności, 
efektywności, zaufanie i podniesienie  świadomości efektywności, zaufanie i podniesienie  świadomości 
w tej dziedziniew tej dziedzinie

 Cel 2 – Poprawa sytuacji ekonomicznej regionu Cel 2 – Poprawa sytuacji ekonomicznej regionu 
-otoczenia, rozwój narzędzi do organizowania -otoczenia, rozwój narzędzi do organizowania 
samopomocysamopomocy

 Cel 3 –Poprawienie komunikacji w regionie poprzez Cel 3 –Poprawienie komunikacji w regionie poprzez 
tworzenie łańcuchów dystrybucji i sprzedaży tworzenie łańcuchów dystrybucji i sprzedaży 
lokalnych produktówlokalnych produktów
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..

 Strategia powinna obejmować te produkty, których Strategia powinna obejmować te produkty, których 
produkcja i cechy są ściśle związane z  danym produkcja i cechy są ściśle związane z  danym 
regionemregionem

 Ich powstawanie ma istotny wpływ na Ich powstawanie ma istotny wpływ na 
zrównoważony rozwój regionuzrównoważony rozwój regionu

 Praca nad ich wytwarzaniem i dystrybucją często Praca nad ich wytwarzaniem i dystrybucją często 
wymaga współpracy wewnątrz regionuwymaga współpracy wewnątrz regionu

Zrównoważona strategia rozwoju
 produktów lokalnych 
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Potencjalne efekty tzw. Potencjalne efekty tzw. 
„lokalnego myślenia”„lokalnego myślenia”

Ekonomiczne: Ekonomiczne: 
- Wartość Wartość dodanadodana zostaje w regionie zostaje w regionie
- Dochody wracają do producentaDochody wracają do producenta
- Pobudzenie do działań społeczności lokalnych, powstawanie Pobudzenie do działań społeczności lokalnych, powstawanie 

przedsięwzięćprzedsięwzięć
- Wzrost komercyjnych możliwości na rynku lokalnym oraz w dużych Wzrost komercyjnych możliwości na rynku lokalnym oraz w dużych 

aglomeracjach (Łódź, Warszawa)aglomeracjach (Łódź, Warszawa)
- Wzmocnienie więzi pomiędzy producentami i konsumentamiWzmocnienie więzi pomiędzy producentami i konsumentami
- Włączenie w działania  lokalne służby rolniczeWłączenie w działania  lokalne służby rolnicze
Socjalne:…Socjalne:…
Środowiskowe: …Środowiskowe: …
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Produkt lokalny ? Produkt lokalny ? 

??
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Produkt lokalny

 Jest zorientowany na rynek lokalnyJest zorientowany na rynek lokalny – ten w najbliższej  – ten w najbliższej 
okolicy producenta. okolicy producenta. 

 Często trafia na pobliskie targowisko, bądź bezpośrednio Często trafia na pobliskie targowisko, bądź bezpośrednio 
można zakupić go  w miejscu wytwarzania. można zakupić go  w miejscu wytwarzania. 

 To określenie oznacza  wyrób lub usługę, produkt  To określenie oznacza  wyrób lub usługę, produkt  
produkowany w sposób niemasowy,  przyjazny dla produkowany w sposób niemasowy,  przyjazny dla 
środowiska, w oparciu o surowce dostępne w miejscu środowiska, w oparciu o surowce dostępne w miejscu 
wytwarzania. wytwarzania. 

 Mieszkańcy regionu traktują taki produkt lub usługę w Mieszkańcy regionu traktują taki produkt lub usługę w 
sposób szczególny, jako nierozerwalny element danej sposób szczególny, jako nierozerwalny element danej 
społeczności. społeczności. 

 Takimi wyrobami jest żywność oparta na recepturach Takimi wyrobami jest żywność oparta na recepturach 
stosowanych tylko w danym miejscu, albo wyroby stosowanych tylko w danym miejscu, albo wyroby 
rzemiosła artystycznego wykonywanego zgodnie z rzemiosła artystycznego wykonywanego zgodnie z 
miejscową tradycją.miejscową tradycją.
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Produkt 
Lokalny

   Lokalna
Społeczność

  Wartość
      dla  
    klienta

    Środowisko
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Produkt regionalny

 Produkt RegionalnyProdukt Regionalny – tym pojęciem określamy te produkty rolno- – tym pojęciem określamy te produkty rolno-
żywnościowe, których nazwy możemy chronić na szczeblu unijnym żywnościowe, których nazwy możemy chronić na szczeblu unijnym 
w myśl rozporządzenia 2081/92/EEC. w myśl rozporządzenia 2081/92/EEC. 

 Ich zasięg i dostępność wychodzi poza bezpośrednią sprzedaż Ich zasięg i dostępność wychodzi poza bezpośrednią sprzedaż 
lokalną. Produkty te często stają się ważnym elementem promocji lokalną. Produkty te często stają się ważnym elementem promocji 
regionu.regionu.  

 Nazwy regionalne służą do wyróżnienia towarów posiadających Nazwy regionalne służą do wyróżnienia towarów posiadających 
szczególne właściwości, które wyłącznie, lub w przeważającej szczególne właściwości, które wyłącznie, lub w przeważającej 
mierze, zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego, mierze, zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego, 
obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, których obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie, których 
wytworzenie lub przetworzenie następuje na określonym terenie.wytworzenie lub przetworzenie następuje na określonym terenie.

 Wyroby regionalne i tradycyjne są uznawane w Unii Europejskiej za Wyroby regionalne i tradycyjne są uznawane w Unii Europejskiej za 
element dziedzictwa kulturowego wsi. element dziedzictwa kulturowego wsi. 

 Wyroby regionalne i tradycyjne są uznawane w Unii Europejskiej Wyroby regionalne i tradycyjne są uznawane w Unii Europejskiej 
za element dziedzictwa kulturowego wsi. Wyróżnianie wyrobów za element dziedzictwa kulturowego wsi. Wyróżnianie wyrobów 
spożywczych pochodzących z konkretnych regionów i spożywczych pochodzących z konkretnych regionów i 
charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji ma wpływ nie charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji ma wpływ nie 
tylko na promocję tych produktów w państwach członkowskich tylko na promocję tych produktów w państwach członkowskich 
UE, ale również pozytywnie wpływa na rozwój obszarów wiejskichUE, ale również pozytywnie wpływa na rozwój obszarów wiejskich
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Mamy produkty lokalne/ regionalne...Mamy produkty lokalne/ regionalne...

          Certyfikacja produktu w ujęciu regionalnym może oznaczać:Certyfikacja produktu w ujęciu regionalnym może oznaczać:

- wyróżnienie go oznaczeniem geograficznym (w Polsce organem - wyróżnienie go oznaczeniem geograficznym (w Polsce organem 
rejestrującym jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej),rejestrującym jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej),

- stworzenie marki lokalnej przyznawanej produktom spełniającym - stworzenie marki lokalnej przyznawanej produktom spełniającym 
określone kryteria lokalności - zarejestrowanej np. jako znak określone kryteria lokalności - zarejestrowanej np. jako znak 
towarowy w UP.towarowy w UP.
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Produkt lokalny, a marka regionu – znaczenie dla rozwoju  
społeczności lokalnej LGD Qwsi” 

           2. Marka regionalna czynnikiem integrującym         
    i aktywizującym społeczność LGD

Maria Centkiewicz
Ekoregion

                              

Bardo, dn. 15 czerwca 2010 r.



MaCe

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

Chronione Smaki z EuropyChronione Smaki z Europy

Danablu 

Localization of the cheese makers of "Camembert de 
Normandie"

                                                                                                                                                                                                       

Camembert de Camembert de 
Normandie" is today Normandie" is today 
more than a simple more than a simple 
cheese : it has cheese : it has 
become throughout its become throughout its 
rich history a symbol rich history a symbol 
of French gastronomy.of French gastronomy.
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Ja to się zaczęło…Ja to się zaczęło…

 Inicjatorami stworzenia przepisów ochraniających regionalne Inicjatorami stworzenia przepisów ochraniających regionalne 
specjały byli Francuzi. specjały byli Francuzi. 

 Doprowadzili do przełożenia na poziom europejski francuskiego Doprowadzili do przełożenia na poziom europejski francuskiego 
ustawodawstwa, które powstało już w latach 30-ych XX wieku i ustawodawstwa, które powstało już w latach 30-ych XX wieku i 
początkowo dotyczyło ochrony win (paradoksalnie, w dzisiejszym początkowo dotyczyło ochrony win (paradoksalnie, w dzisiejszym 
ustawodawstwie europejskim podlegają one osobnym przepisom).ustawodawstwie europejskim podlegają one osobnym przepisom).

   Wprowadzenie omawianych regulacji zdynamizowało rozwój Wprowadzenie omawianych regulacji zdynamizowało rozwój 
produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz pozwoliło produkcji wyrobów regionalnych i tradycyjnych oraz pozwoliło 
realizować założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym realizować założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której jednym 
z priorytetów było zmniejszenie ilości i zwiększenie jakości z priorytetów było zmniejszenie ilości i zwiększenie jakości 
wytwarzanej wytwarzanej 
w Europie żywności. w Europie żywności. 
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Ilość zarejestrowanych produktów Ilość zarejestrowanych produktów 
(PDO/PGI) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2004 r.(PDO/PGI) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2004 r.

(659 produktów PGI i PDO) / (659 produktów PGI i PDO) / 
Dziś w 2009: 828 PGI i PDO  oraz 20 GTSDziś w 2009: 828 PGI i PDO  oraz 20 GTS
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Ochrona i promocjaOchrona i promocja
 Ochrona tych produktów przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem ma Ochrona tych produktów przed nieuczciwym przywłaszczeniem nazwy lub podrobieniem ma 

jednocześnie pomóc w dywersyfikacji podaży produktów rolno-spożywczych oraz lepiej jednocześnie pomóc w dywersyfikacji podaży produktów rolno-spożywczych oraz lepiej 
informować konsumentów o walorach kupowanych przez nich wyrobów. informować konsumentów o walorach kupowanych przez nich wyrobów. 

 Różnicowanie produkcji rolnej i popieranie produkcji wyrobów wysokiej jakości są jednymi z Różnicowanie produkcji rolnej i popieranie produkcji wyrobów wysokiej jakości są jednymi z 
najważniejszych elementów rozwoju obszarów wiejskich. Wiele z przyznanych oznaczeń dotyczy najważniejszych elementów rozwoju obszarów wiejskich. Wiele z przyznanych oznaczeń dotyczy 
produktów wytwarzanych w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych (na przykład „górskie” produktów wytwarzanych w trudnych warunkach glebowych i klimatycznych (na przykład „górskie” 
sery) lub wyrobów związanych z bardzo pracochłonnymi metodami produkcji. sery) lub wyrobów związanych z bardzo pracochłonnymi metodami produkcji. 

 Przyznanie „regionalnych oznaczeń” zwiększa konkurencyjność wyrobów i może również być Przyznanie „regionalnych oznaczeń” zwiększa konkurencyjność wyrobów i może również być 
ważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta. Produkt, którego pochodzenie jest ważnym elementem oddziaływania na potencjalnego klienta. Produkt, którego pochodzenie jest 
gwarantowane przez Unię współtworzy wizerunek obszaru, z którego się wywodzi i tym samym gwarantowane przez Unię współtworzy wizerunek obszaru, z którego się wywodzi i tym samym 
zachęca do odwiedzenia danego regionu (przyczyniając się do rozwoju turystyki).zachęca do odwiedzenia danego regionu (przyczyniając się do rozwoju turystyki).

   Warto zwrócić uwagę, że konsument mający dostęp do produktu wyższej jakości, zapoznaje się Warto zwrócić uwagę, że konsument mający dostęp do produktu wyższej jakości, zapoznaje się 
jednocześnie z jego producentem oraz środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób jednocześnie z jego producentem oraz środowiskiem naturalnym i kulturowym, w którym wyrób 
powstawał. powstawał. 

 Jeśli chodzi o informowanie konsumentów, to posiadanie oznaczenia ma z jednej strony Jeśli chodzi o informowanie konsumentów, to posiadanie oznaczenia ma z jednej strony 
poświadczać autentyczność danego produktu, a z drugiej być rękojmią jakości. Dzięki temu poświadczać autentyczność danego produktu, a z drugiej być rękojmią jakości. Dzięki temu 
potencjalny nabywca ma więcej danych pozwalających mu dokonać wyboru podczas robienia potencjalny nabywca ma więcej danych pozwalających mu dokonać wyboru podczas robienia 
zakupów. zakupów. 

 Cena przestaje być jedynym, czy też najważniejszym argumentem przemawiającym na rzecz danego Cena przestaje być jedynym, czy też najważniejszym argumentem przemawiającym na rzecz danego 
wyrobu. Poprzez związek produktu z regionem, zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową wyrobu. Poprzez związek produktu z regionem, zakup staje się początkiem kontaktu z wyjątkową 
kulturą, tradycją, historią, społecznością i przyrodą danego obszaru. kulturą, tradycją, historią, społecznością i przyrodą danego obszaru. 

 W ten nurt idealnie wpisują się mechanizmy pozwalające promować i ochraniać dziedzictwo W ten nurt idealnie wpisują się mechanizmy pozwalające promować i ochraniać dziedzictwo 
kulturowe poszczególnych obszarów Europy. Wytwarzanie produktów regionalnych i tradycyjnych kulturowe poszczególnych obszarów Europy. Wytwarzanie produktów regionalnych i tradycyjnych 
może z jednej strony liczyć na wsparcie w zakresie promocji tego typu produkcji, z drugiej na może z jednej strony liczyć na wsparcie w zakresie promocji tego typu produkcji, z drugiej na 
zainteresowanie lepiej uposażonych grup ludności miejskiej i turystów.zainteresowanie lepiej uposażonych grup ludności miejskiej i turystów.
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 „„Nazwy pochodzenia” Nazwy pochodzenia” 
(Protected Designation of Origin – PDO)(Protected Designation of Origin – PDO)

 nazwy regionu, miejsca lub kraju.nazwy regionu, miejsca lub kraju.
 nnazwa ta, używana jest ona do opisu produktu rolnego lub żywnościowego, pochodzącego z tego regionu, miejsca azwa ta, używana jest ona do opisu produktu rolnego lub żywnościowego, pochodzącego z tego regionu, miejsca 

lub krajulub kraju
 jakość lub cechy charakterystyczne głównie lub wyłącznie związane są z tym szczególnym oznaczeniem jakość lub cechy charakterystyczne głównie lub wyłącznie związane są z tym szczególnym oznaczeniem 

geograficznym geograficznym i i właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi lub ludzkimwłaściwymi dla niego czynnikami naturalnymi lub ludzkimii
 produkcja, przetwarzanie i przygotowanie, odbywają się na tym określonym obszarze geograficznym, produkcja, przetwarzanie i przygotowanie, odbywają się na tym określonym obszarze geograficznym, do którego do którego 

odnosi się nazwa produktu  odnosi się nazwa produktu  

 „„Oznaczenie geograficzne” Oznaczenie geograficzne” 
(Protected Geographical Indication – PGI) (Protected Geographical Indication – PGI) 

 nazwnazwyy regionu, miejsca regionu, miejsca, , nazwy krajunazwy kraju
 nnazwazwaa  -- opis produktu rolnego opis produktu rolnego
 pochodzpochodzenieenie  produktu produktu z tego regionu, konkretnego miejsca lub kraju z tego regionu, konkretnego miejsca lub kraju 
 specyficzną jakość, cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu specyficzną jakość, cechy przypisywane pochodzeniu geograficznemu 
 pprodukcja produktu i/lub przetwarzanie odbywa się na tym określonym obszarze geograficznymrodukcja produktu i/lub przetwarzanie odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym

„„Świadectwo szczególnego charakteru” Świadectwo szczególnego charakteru” 
(Traditional Speciality Guaranteed – TSG) (Traditional Speciality Guaranteed – TSG) 

 specyficzny charakter (cechy wyróżniające  produkt spośród podobnych należących do tej samej kategorii specyficzny charakter (cechy wyróżniające  produkt spośród podobnych należących do tej samej kategorii 
produktów)produktów)

 pprodukowanrodukowane w oparciu o e w oparciu o tradycyjntradycyjnee surowc surowcee
 charakteryzujące się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji i/lub przetwarzania, odzwierciedlającym charakteryzujące się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji i/lub przetwarzania, odzwierciedlającym 

tradycyjny typ produkcji i/lub przetwarzania tradycyjny typ produkcji i/lub przetwarzania 
Wniosek o rejestrację – składa  GRUPA PRODUCENTÓW !Wniosek o rejestrację – składa  GRUPA PRODUCENTÓW !
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Unijne regulacje Unijne regulacje 
i cele ich funkcjonowaniai cele ich funkcjonowania

 Co nowego w 2006 roku…Co nowego w 2006 roku…

Zagadnienia związane z ochroną produktów Zagadnienia związane z ochroną produktów 
regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi regionalnych i wytwarzanych tradycyjnymi 
metodami określone są w prawie Unii Europejskiej metodami określone są w prawie Unii Europejskiej 
w następnych rozporządzeniach Rady (WE) w następnych rozporządzeniach Rady (WE) 

 nr 509/2006 z dnia 20 marcanr 509/2006 z dnia 20 marca w sprawie produktów  w sprawie produktów 
rolnych i środków spożywczych będących rolnych i środków spożywczych będących 
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami 

 nr 510/2006 z dnia 20 marcanr 510/2006 z dnia 20 marca w sprawie ochrony  w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów 
rolnych i środków spożywczych.rolnych i środków spożywczych.
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 orazoraz

 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie 
ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków 
spożywczych,spożywczych,

 rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 
w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami.tradycyjnymi specjalnościami.
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W PolsceW Polsce  
jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu rejestracji produktów jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu rejestracji produktów 

      o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości,             o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości,       
w rozumieniu w rozumieniu przepisów unijnychprzepisów unijnych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

          Ustawa z dn. 17 grudnia 2004 r „O rejestracji i ochronie nazw i Ustawa z dn. 17 grudnia 2004 r „O rejestracji i ochronie nazw i 
oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o 
produktach tradycyjnych” (Dz.U. 2005 Nr 10, poz.68)produktach tradycyjnych” (Dz.U. 2005 Nr 10, poz.68)

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych – Minister Rolnictwa i Minister właściwy do spraw rynków rolnych – Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi-Rozwoju Wsi- jednostką właściwą do przyjmowania, oceny  jednostką właściwą do przyjmowania, oceny 
i przekazywania wniosków o rejestracje produktów regionalnych  oraz i przekazywania wniosków o rejestracje produktów regionalnych  oraz 
nazw specyficznego  charakteru  do Komisji Europejskiejnazw specyficznego  charakteru  do Komisji Europejskiej ( „Rada”) ( „Rada”)

  
        W dniu 5 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o W dniu 5 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o 

rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216 poz. 1368 z 5 grudnia 2008 niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216 poz. 1368 z 5 grudnia 2008 
r.). r.). 

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1327&LangId=0
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Stosowane w UE Stosowane w UE 
graficzne oznaczeniagraficzne oznaczenia

PROTECTED DESIGNATION 
            OF ORIGIN  (PDO) 
Chroniona Nazwa Pochodzenia 

PROTECTED GEOGRAPHICAL 
           INDICATION   (PGI) 
Chronione Oznaczenie Geograficzne  

TRADITIONAL SPECIALITY  
       GUARANTED  (TSG) 
       Gwarantowana  
Tradycyjna Specjalność 
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Ustawa…Ustawa…
Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i 
środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych reguluje środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych reguluje 
także następujące kwestie: także następujące kwestie: 

 zasady i tryb oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, zasady i tryb oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, 
oznaczeń geograficznych i świadectw specyficznego charakteru; oznaczeń geograficznych i świadectw specyficznego charakteru; 

 warunki tymczasowej ochrony nazw produktów rolnych i środków warunki tymczasowej ochrony nazw produktów rolnych i środków 
spożywczych na gruncie krajowym przed rejestracją na szczeblu UE; spożywczych na gruncie krajowym przed rejestracją na szczeblu UE; 

 zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych 
posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie 
geograficzne albo świadectwo specyficznego charakteru; geograficzne albo świadectwo specyficznego charakteru; 

 warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych; warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych; 
 sankcje karne dla podrabiających produkty, których nazwy są sankcje karne dla podrabiających produkty, których nazwy są 

chronione chronione 
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PostępowaniePostępowanie
 Grupa przygotowuje wniosekGrupa przygotowuje wniosek
 Wniosek kieruje się do Ministra RolnictwaWniosek kieruje się do Ministra Rolnictwa
 Ocena formalna wniosku (14 dni)Ocena formalna wniosku (14 dni)
 Publikacja wniosku ( 30 dni)Publikacja wniosku ( 30 dni)
 Ocena merytoryczna przez Radę (30 dni)Ocena merytoryczna przez Radę (30 dni)
 Decyzja Ministra ( 14 dni)Decyzja Ministra ( 14 dni)
 Jeżeli jest decyzja pozytywna i nie ma Jeżeli jest decyzja pozytywna i nie ma 

zastrzeżeń…zastrzeżeń…
 Wniosek jest kierowany do Komisji EuropejskiejWniosek jest kierowany do Komisji Europejskiej
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Wykaz wybranych chronionych oznaczeń geograficznych i nazw Wykaz wybranych chronionych oznaczeń geograficznych i nazw 
specyficznego charakteru w krajach Unii Europejskiejspecyficznego charakteru w krajach Unii Europejskiej  (P  (PGI, PDO oraz GI, PDO oraz 

TSG) TSG) BELGIABELGIA
FromageFromage de  de HerveHerve                                                                            
DDANIAANIA
DanabluDanablu  
NIEMCYNIEMCY
Allgäuer BergkäseAllgäuer Bergkäse  
Altenburger ZiegenkäseAltenburger Ziegenkäse  
Spreewälder GurkenSpreewälder Gurken
Bremer BierBremer Bier  
RieserRieser Weizenbier Weizenbier
Bad Hersfelder NaturquelleBad Hersfelder Naturquelle  
FFRANCJARANCJA
Brie de Brie de MelunMelun  
Camembert de NormandieCamembert de Normandie
PorcPorc de Normandie de Normandie
HuileHuile essentielle de  essentielle de lavandelavande de  de Haute-ProvenceHaute-Provence
WŁOCHYWŁOCHY
MozzarellaMozzarella di  di BufalaBufala  CampanaCampana
ParmigianoParmigiano  ReggianoReggiano
SalameSalame  didi  VarziVarzi
AAUSTRIAUSTRIA
Tiroler BergkäseTiroler Bergkäse
WIELKA BRYTANIAWIELKA BRYTANIA
Jersey Royal potatoesJersey Royal potatoes  
Scotch beefScotch beef  
Scotch lambScotch lamb  

http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/101_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/101_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/101_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/102_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/440_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/439_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/1111_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/968_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/462_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/462_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/64_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/108_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/108_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/111_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/475_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/475_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/371_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/371_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/371_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/371_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/371_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/147_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/147_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/147_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/147_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/147_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/151_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/151_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/151_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/40_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/40_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/40_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/40_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/40_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/448_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/361_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/28_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/en/343_en.htm
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Kategorie produktówKategorie produktów
 Sery i produkty mleczneSery i produkty mleczne
 Mięso świeże i produkty Mięso świeże i produkty 

mięsnemięsne
 Produkty rybołówstwa, w tym Produkty rybołówstwa, w tym 

rybyryby
 Warzywa i owoce Warzywa i owoce 

(przetworzone i (przetworzone i 
nieprzetworzone)nieprzetworzone)

 Wyroby piekarnicze i Wyroby piekarnicze i 
cukierniczecukiernicze

 Oleje i tłuszczeOleje i tłuszcze
 MiodyMiody
 Gotowe dania i potrawyGotowe dania i potrawy
 Napoje (alkoholowe i Napoje (alkoholowe i 

bezalkoholowe)bezalkoholowe)
 Inne produktyInne produkty

Publikowane na stronie internetowej MRi RW
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Zarejestrowane w UEZarejestrowane w UE
 Bryndza podhalańskaBryndza podhalańska
 OscypekOscypek
 Miód wrzosowy z Borów DolnośląskichMiód wrzosowy z Borów Dolnośląskich
 PółtorakPółtorak
 DwójniakDwójniak
 TrójniakTrójniak
 CzwórniakCzwórniak
 Rogal świętomarcińskiRogal świętomarciński
 Wielkopolski ser smażonyWielkopolski ser smażony
 Andruty kaliskieAndruty kaliskie
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Chronione oznaczenia produktów 
regionalnych w Europie
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Marka ? / film /Marka ? / film /

??
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MarkaMarka
  

to ta sfera produktów i usług, która to ta sfera produktów i usług, która 
odpowiada głównie  za  zaspokojenie odpowiada głównie  za  zaspokojenie 
potrzeb mentalnych powstających w potrzeb mentalnych powstających w 

umyśle odbiorcyumyśle odbiorcy
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Marka a produktMarka a produkt

Marka

Skojarzenie 
z organizacją

Kraj pochodzenia

Wyobraźnia 
użytkownika

Korzyści emocjonalne

Osobowość 
marki

Symbole

Związki 
między marką
 a konsumentem

Produkt
- kategoria
- atrybuty
- korzyści funkcjonalne
- jakość/wartość
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Ogórki ze „Spreewaldu”Ogórki ze „Spreewaldu”
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Scotch LambScotch Lamb
Szkocka JagnięcinaSzkocka Jagnięcina  

-oznaczenie PGI-oznaczenie PGI  
  „ „Scotch Lamb”Scotch Lamb”
   kat. świeże mięso kat. świeże mięso 

 Grupa producentówGrupa producentów: : 
Scotch Quality Beef and Scotch Quality Beef and 
Lamb Association Lamb Association 

 InspekcjaInspekcja::
Scottish Food Quality Scottish Food Quality 
Certification Ltd Certification Ltd 
EH28 8NZ Newbridge, EH28 8NZ Newbridge, 
Midlothian United Midlothian United 
Kingdom Kingdom 

  
  



MaCe

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

  

                  
     

Krajobraz – klimat - tradycyjny wypas 

 



MaCe

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

Produkty lokalneProdukty lokalne
sprzedawane w sklepie sprzedawane w sklepie 

„regionalnym”„regionalnym”

Sklep w Friedersdorf
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Przykład z HiszpaniiPrzykład z Hiszpanii
    

"cerdo Iberico" "cerdo Iberico" 
(black pigs) (black pigs) 

      Chów ekstensywnyChów ekstensywny
   „   „czarnej świni”czarnej świni”

w Andaluzji, w w Andaluzji, w 
parku  „Sierra de parku  „Sierra de 

Aracena y Picos de Aracena y Picos de 
Aroche” Aroche” 

  

Pasące się świnie wśród  dębów 
korkowych
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    Produkty ekologiczneProdukty ekologiczne
   

                        

http://www.tonis.at/html/tonis_freilandeier.html
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Świeże zioła w kuchni regionalnejŚwieże zioła w kuchni regionalnej
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Tradycyjny wypiek chlebaTradycyjny wypiek chleba
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Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich – pierwszy 
produkt zgłoszony do rejestracji w UE przez 
Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu
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Tradycyjny w ustawie….Tradycyjny w ustawie….
 W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 

rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw na szczeblu UE, oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw na szczeblu UE, 

 tworzy się tworzy się Listę Produktów TradycyjnychListę Produktów Tradycyjnych. . 

        Na Listę wpisywane są produkty których jakość lub wyjątkowe Na Listę wpisywane są produkty których jakość lub wyjątkowe 
cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod 
produkcji. produkcji. 

        Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane 
        od co najmniej 25 lat. od co najmniej 25 lat. 
        
        Utworzenie Utworzenie Listy Produktów TradycyjnychListy Produktów Tradycyjnych ma na celu  ma na celu 

rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych 
tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. 

MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNOŚLĄSKICH

W dniu 28 września 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych został 
wpisany w kategorii Miody: "Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich" 

(woj. dolnośląskie) 

http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1292&TabOrgID=1550&LangId=0&AnnouncementId=3957&ModulePositionId=1778
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RedykołkaRedykołka
 Nazwa produktu; Nazwa produktu; 

Redykołka Redykołka 
                    

 Rodzaj produktu: Rodzaj produktu:   
Sery i inne produkty mleczne Sery i inne produkty mleczne 
    

 Charakterystyka produktu rolnego: Charakterystyka produktu rolnego: 
                  
Wygląd (zewnętrzny i na przekroju) Wygląd (zewnętrzny i na przekroju) 
Skórka gładka, elastyczna, dopuszcza się lekką chropowatość – nieznaczne Skórka gładka, elastyczna, dopuszcza się lekką chropowatość – nieznaczne 
nierówności i pęknięcia niesięgające miąższu, nieznaczną dwubarwność skórki lub jej nierówności i pęknięcia niesięgające miąższu, nieznaczną dwubarwność skórki lub jej 
niepełne dobarwienie niepełne dobarwienie 
                      
Kształt (zewnętrzny i na przekroju) Kształt (zewnętrzny i na przekroju) 
Kształt zwierzątek, parzenic, sercowaty lub zminiaturyzowanego wrzeciona Kształt zwierzątek, parzenic, sercowaty lub zminiaturyzowanego wrzeciona 
                    
Barwa (zewnętrzna i na przekroju)Barwa (zewnętrzna i na przekroju)  
Lekko kremowa, przy skórce nieco ciemniejsza, dopuszcza się białą oraz znaczne Lekko kremowa, przy skórce nieco ciemniejsza, dopuszcza się białą oraz znaczne 
ściemnienie przy skórce ściemnienie przy skórce 
                          
Konsystencja, „wrażenie w dotyku” Konsystencja, „wrażenie w dotyku” 
Miąższ elastyczny, dopuszcza się lekko miękki, lekko twardy, lekko kruchy Miąższ elastyczny, dopuszcza się lekko miękki, lekko twardy, lekko kruchy 
                              
Smak i zapach Smak i zapach 
Smak i zapach wędzenia, pikantny, dopuszcza się lekko słony, dopuszcza się inne Smak i zapach wędzenia, pikantny, dopuszcza się lekko słony, dopuszcza się inne 
niewielkie odchylenia od typowego smaku i zapachu niewielkie odchylenia od typowego smaku i zapachu 
                          

 Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub 
napoju spirytusowego: napoju spirytusowego: 

http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=14677
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Kumpia wieprzowa „z komina” 
(woj. podlaskie)

•Nazwa produktu 
Kumpia wieprzowa „z komina”
 
•Rodzaj produktu 
Mięso świeże oraz produkty mięsne 
 
Charakterystyka produktu rolnego 
Wygląd (zewnętrzny i na przekroju) 
W całości wygląda jak naturalny wyręb wieprzowy – łopatka, spłaszczona, 
owalna część mięsa z kością  

Metoda wykorzystywana do 
solenia mięsa została opisana 

w wydanej w latach 30. 
książce pt. „Kuchnia Polska”. 
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Lista produktów tradycyjnychLista produktów tradycyjnych
 Liczba produktów w poszczególnych województwach:Liczba produktów w poszczególnych województwach:

 dolnośląskie dolnośląskie 1818

 kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie 1818

 lubelskie lubelskie 4646

 lubuskie lubuskie 77

 łódzkie łódzkie 4242

 małopolskie małopolskie 3333

 mazowieckie mazowieckie 1818

 opolskie opolskie 4343

 podkarpackie podkarpackie 7272

 podlaskie podlaskie 3737

 pomorskie pomorskie 9999

 śląskie śląskie 101101

 świętokrzyskie świętokrzyskie 2222

 warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie 1818

 wielkopolskie wielkopolskie 6161

 zachodniopomorskie zachodniopomorskie 88

 RAZEM:    643RAZEM:    643

SUDECKI MIÓD WIELOKWIATOWY
SUDECKI MIÓD GRYCZANY
WIELOKWIATOWY MIÓD Z DOLINY BARYCZY
MIÓD WRZOSOWY Z BORÓW DOLNOŚLĄSKICH
ŚLĄSKIE NIEBO
OGÓRKI KONSERWOWE ŚCINAWSKIE
OGÓRKI KWASZONE ŚLĘŻAŃSKIE
WINO ŚLĄSKIE
CIASTO Z KRUSZONKĄ Z ZIEMI KŁODZKIEJ
KARP MILICKI
JUHA

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1527&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1523&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1526&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1522&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1529&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1530&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1525&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1528&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1531&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1521&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1519&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1533&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1532&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1520&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1524&LangId=0
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1518&LangId=0
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Czy wiesz co jesz ?Czy wiesz co jesz ?

??
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Mazury, Dolny Śląsk, LubelskieMazury, Dolny Śląsk, Lubelskie

A B C

D EE
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Mazury, Dolny Śląsk, LubelskieMazury, Dolny Śląsk, Lubelskie

 1.Sękacz mazurski1.Sękacz mazurski
 2. Bagle2. Bagle
 3. Juha3. Juha
 4. Gryczak janowski4. Gryczak janowski
 5. Pieróg (Piróg) Biłgorajski dawniej zwany 5. Pieróg (Piróg) Biłgorajski dawniej zwany 

„krupniakiem”„krupniakiem”
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Mazowieckie, Śląskie, ŁódzkieMazowieckie, Śląskie, Łódzkie

A B C

D E F
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Mazowieckie, Śląskie,Łódzkie Mazowieckie, Śląskie,Łódzkie 

 1. Sójka mazowiecka1. Sójka mazowiecka
 2. Pańska skórka2. Pańska skórka
 3. Cieszyński szodon z wina3. Cieszyński szodon z wina
 4. Tatarczuch4. Tatarczuch
 5. Plendze kartoflane z Wójcina5. Plendze kartoflane z Wójcina
 6. Piwo łaskie6. Piwo łaskie
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Złożone wnioski do UEZłożone wnioski do UE

 o rejestrację nazwy: „jagnięcina o rejestrację nazwy: „jagnięcina 
podhalańska” , „żuławski olej rzepakowy podhalańska” , „żuławski olej rzepakowy 
tłoczony na zimno” ,„kołocz śląski” lub tłoczony na zimno” ,„kołocz śląski” lub 
„kołacz śląski”, „jabłka grójeckie”, „karp „kołacz śląski”, „jabłka grójeckie”, „karp 
milicki”, fasola „Piękny Jaś” z Doliny milicki”, fasola „Piękny Jaś” z Doliny 
Dunajca,  „chleb prądnicki”, „jagnięcina z Dunajca,  „chleb prądnicki”, „jagnięcina z 
Podhala” , „Fasola wrzawska”, „Jabłka Podhala” , „Fasola wrzawska”, „Jabłka 
łąckie”, „Miód drahimski”, „Śliwka łąckie”, „Miód drahimski”, „Śliwka 
szydłowska” , „Fasola korczyńska” , szydłowska” , „Fasola korczyńska” , 
„Obwarzanek krakowski”, „Obwarzanek krakowski”, 

– chronione oznaczenie chronione oznaczenie 
geograficznegeograficzne
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 „„Kiełbasy myśliwskiej” jako gwarantowanej Kiełbasy myśliwskiej” jako gwarantowanej 
tradycyjnej specjalności, „Pierekaczewnik”,tradycyjnej specjalności, „Pierekaczewnik”,

 „„Kabanosów” , Staropolskiego Miodu Kabanosów” , Staropolskiego Miodu 
Pitnego Dwójniak” Pitnego Dwójniak” 
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Maria Centkiewicz

 Szkolenia Szkolenia 
 WarsztatyWarsztaty
 ProjektyProjekty
 WdrożeniaWdrożenia
 Wnioski Wnioski 
 BiznesplanyBiznesplany
 Integracja grupIntegracja grup

KONTAKT:KONTAKT:

 Tel. kom. 0 693 72 92 00Tel. kom. 0 693 72 92 00
 Tel. stac.: 071 7234 675Tel. stac.: 071 7234 675
 proregion@wp.pl
 m.centkiewicz@eko.org.pl
 www.produktregionalny.pl
            

www. produktregionalny. pl

Zapraszam do współpracy:

mailto:m.centkiewicz@eko.org.pl


MaCe

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

Produkt lokalny, a marka regionu – znaczenie dla rozwoju  
społeczności lokalnej LGD Qwsi” 

          3. Przykładowe strategie rozwoju marki lokalnej     
w Polsce i w Europie.

Maria Centkiewicz
Ekoregion

                               

Bardo, dn. 15 czerwca 2010 r.
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Przykłady z innych regionów...

Fot.

Maria Centkiewicz
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Model działań wspólnych
rolnictwo-gastronomia-turystyka-rzemiosło- ...

 Produkty żywnościowe 
w turystyce - „smak regionu”

 Kuchnia regionalna – oparta na lokalnych surowcach i 
tradycjach

 Galerie, warsztaty i rzemiosło...nowe wyroby i tradycyjne  z 
drewna, wikliny, gliny, słomy …, architektura krajobrazu…, 
muzyka, cykliczne wydarzenia...

 Kanały dystrybucji i sprzedaż bezpośrednia
 Znak jakości regionalnej 

(lokalnej, ekologicznej)
 Towarzyszące atrakcje turystyczne: wyprawy przyrodnicze, 

dziedzictwo kulturowe, szlak rowerowy ....
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*** Przygotowywana oferta uwzględnia:

 Walory przyrodniczo-krajobrazoweWalory przyrodniczo-krajobrazowe
 Dziedzictwo kulturowe (w tym architektoniczne)Dziedzictwo kulturowe (w tym architektoniczne)
 Promocje produktów lokalnych i regionalnychPromocje produktów lokalnych i regionalnych
 Rękodzieło i wyroby rzemieślniczeRękodzieło i wyroby rzemieślnicze
 Zachowanie tradycji kulturowychZachowanie tradycji kulturowych
 Estetyczny stan  obejść i zagród w zgodzie ze Estetyczny stan  obejść i zagród w zgodzie ze 

stylem danego regionustylem danego regionu
 Produkt/UsługiProdukt/Usługi
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*** Możliwości w agroturystyce  
 EkoturystykaEkoturystyka
 Turystyka kwalifikowana - wypoczynek aktywnyTurystyka kwalifikowana - wypoczynek aktywny
 EdukacjaEdukacja
 Oferta kulinarnaOferta kulinarna
 Oferta stała sprzedaży produktów (żywnościowe, Oferta stała sprzedaży produktów (żywnościowe, 

rolne, rzemiosło artystyczne i rękodzieło…) rolne, rzemiosło artystyczne i rękodzieło…) 
 Dziedzictwo kulturowe /zwyczaje, pokaz Dziedzictwo kulturowe /zwyczaje, pokaz 

rzemiosła, itd./rzemiosła, itd./
 UsługiUsługi
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Możliwości w regionie…Możliwości w regionie…

 Współpraca - Regionalne organizacje i stowarzyszenia Współpraca - Regionalne organizacje i stowarzyszenia 
ngongo

 Współpraca producenci – gastronomia – detal-Współpraca producenci – gastronomia – detal-
konsumentkonsument

 Zrzeszone podmioty gospodarczeZrzeszone podmioty gospodarcze
 Wypracowane i opisane strategie regionalneWypracowane i opisane strategie regionalne
 Planowane regionalne wydarzenia cyklicznePlanowane regionalne wydarzenia cykliczne
 Środki UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, Środki UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, 

sektora rolno-żywnościowego, Leader+sektora rolno-żywnościowego, Leader+
 Środki UE - Programy promocyjneŚrodki UE - Programy promocyjne
 Programy współpracy z mediami Programy współpracy z mediami 



MaCe

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

Krajobraz Doliny BaryczyKrajobraz Doliny Baryczy
Stawy MilickieStawy Milickie

Ptaki Doliny BaryczyPtaki Doliny Baryczy

Fot. I. Kowalski
Fot. M.Centkiewicz

Fot. M. Szukała

Źródło:  fot.A.S. Homan      
www.barycz.pl
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Elementy regionalne atrakcją usług 

turystycznych  
 Środowisko przyrodnicze:

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, „Stawy Milickie” ( 700 lat tradycji),
      Reserwat przyrody chroniony konwencją RAMSAR;
      występowanie rzadkich roślin, bogactwo ptactwa wodnego 
      68 gat. chronionych; 

- formy ochrony przyrody (parki, rezerwaty).

 Środowisko kulturowe (dziedzictwo kulturowe):
historia wielu kultur, charakterystyczna architektura z czerwonej cegły, 
wyposażenie wnętrz, rękodzieło, rzemiosło, obrzędy, folklor, transport, 
muzea, skanseny, wiatrak-koźlak, zabytki, w tym zabytkowe kościoły, 
techniki upraw i hodowli, język, łowiectwo,
kuchnia regionalna, połowy karpia, żywność, 

      produkcja ekologiczna, produkcja integrowana owoców,
przetwórstwo regionalne; lokalne święta ( karpia, koguta …)
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Wschowa

Szlichtyngo
wa

Niechlów

Góra

Jemielno
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Wińsko

Prusice

Żmigród
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Krośnice

Dobroszyc
e

Zawonia
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Syców

Międzybórz Kobyla 
Góra

Sośnie Ostrzeszó
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Odolanów

Sulmierzyc
e

Zduny

Cieszków

Bojanowo
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Poniec Krobia

Miejska 
Górka

Pakosław
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Dolina Baryczy – to tuDolina Baryczy – to tu
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 Potencjalne produkty?Potencjalne produkty?
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Istotne elementy działaniaIstotne elementy działania
 WspółpracaWspółpraca
 Nagłaśnianie sukcesów, dobrych przykładówNagłaśnianie sukcesów, dobrych przykładów
 Badania rynkowe i analiza potrzebBadania rynkowe i analiza potrzeb
 Lobbing i praca nad politykąLobbing i praca nad polityką
 Tworzenie grup o dużym wzajemnym zaufaniuTworzenie grup o dużym wzajemnym zaufaniu
 Praktyczne zrozumienie zasad zrównoważonego Praktyczne zrozumienie zasad zrównoważonego 

zarządzania regionem zarządzania regionem 
 Sformalizowane związki z instytucjami np. ds. Sformalizowane związki z instytucjami np. ds. 

ochrony zdrowiaochrony zdrowia
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Rezultaty - to efekt współpracy...Rezultaty - to efekt współpracy...
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Lokalne 
inicjatywy...dziś

Źródło: www.nasza.barycz.pl
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PROMOCJA!!!PROMOCJA!!!
PROMOCJA!!!

PROMOCJA!!!

PROMOCJA!!!
PROMOCJA!!!
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Lokalne inicjatywy...
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Zapraszam do partnerskiej 
współpracy:

Europejski Festiwal 
Produktu Regionalnego 
„ProRegion”

E-mail: proregion@wp.pl
www.produktregionalny.pl

Kontakt :
Maria Centkiewicz
Tel. 0 693 72 92 00

Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Produktu Regionalnego 
i  Lokalnego
53-033 Wrocław, 
ul. Zwycięska 10

                            

http://www.produktregionalny.pl/
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Produkt a promocja regionuProdukt a promocja regionu
 Marka lokalna jest jednym z narzędzi promocji produktów stosowanych w różnych Marka lokalna jest jednym z narzędzi promocji produktów stosowanych w różnych 

miejscach na świecie. W Polsce również obserwujemy wzrost znaczenia lokalnej marki miejscach na świecie. W Polsce również obserwujemy wzrost znaczenia lokalnej marki 
w promocji miejsc z nią związanych. Źródło siły marki, jej wartość promocyjna, tkwi w promocji miejsc z nią związanych. Źródło siły marki, jej wartość promocyjna, tkwi 
często w wysokiej jakości tych produktów, wiarygodności producentów oraz w innych często w wysokiej jakości tych produktów, wiarygodności producentów oraz w innych 
dodatkowych wartościach dodanych. Doświadczenia zagraniczne świadczą o tym, że dodatkowych wartościach dodanych. Doświadczenia zagraniczne świadczą o tym, że 
marka lokalna, oparta na pozytywnych wartościach regionu, jest bardzo skutecznym marka lokalna, oparta na pozytywnych wartościach regionu, jest bardzo skutecznym 
narzędziem promocji lokalnych produktów, a tym samym wspomaga rozwój narzędziem promocji lokalnych produktów, a tym samym wspomaga rozwój 
przedsiębiorczości. przedsiębiorczości. 

 Produkt lokalny często kojarzy się z konkretnym miejscem, regionem, wyzwala wiele Produkt lokalny często kojarzy się z konkretnym miejscem, regionem, wyzwala wiele 
pozytywnych emocji  związanych bezpośrednio z ideą w nim zawarta. Obserwuje się pozytywnych emocji  związanych bezpośrednio z ideą w nim zawarta. Obserwuje się 
często bezpośrednie zaangażowanie się klientów w spontaniczną promocję produktów często bezpośrednie zaangażowanie się klientów w spontaniczną promocję produktów 
lokalnych, poprzez polecanie ich swoim znajomym lub opowiadanie o ich szczególnych lokalnych, poprzez polecanie ich swoim znajomym lub opowiadanie o ich szczególnych 
walorach jakościowych. walorach jakościowych. 

 Identyfikacja pochodzenia, jakość, historia, tradycja, związek z regionem i innymi Identyfikacja pochodzenia, jakość, historia, tradycja, związek z regionem i innymi 
produktami czy usługami, to może posiadać nasz produkt lokalny.produktami czy usługami, to może posiadać nasz produkt lokalny.

 Dlatego często do celów marketingowych wykorzystuje się związek produktu z Dlatego często do celów marketingowych wykorzystuje się związek produktu z 
regionem, jako miejscem pochodzenia i źródłem uwiarygodnienia. Pozytywne regionem, jako miejscem pochodzenia i źródłem uwiarygodnienia. Pozytywne 
wrażenie z pobytu w regionie o szczególnych walorach przyrodniczych czy wrażenie z pobytu w regionie o szczególnych walorach przyrodniczych czy 
turystycznych może wpłynąć na odbiorcę  i zainteresowanie się naszym produktem. turystycznych może wpłynąć na odbiorcę  i zainteresowanie się naszym produktem. 
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Polagra Farm 2005 – produkt regionalny i tradycyjnyPolagra Farm 2005 – produkt regionalny i tradycyjny

Smak Doliny 
Baryczy

Miód wrzosowy             
z Borów Dolnośląskich
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Razem czy osobno. Wspólne działania 
marketingowe – warunek sukcesu!  

 Aby marka, produkt związany ściśle z danym regionem, mogła zaistnieć w Aby marka, produkt związany ściśle z danym regionem, mogła zaistnieć w 
świadomości potencjalnych jego odbiorców, potrzebna jest promocja o odpowiedniej świadomości potencjalnych jego odbiorców, potrzebna jest promocja o odpowiedniej 
sile.sile.

 A to może zapewnić działanie w zespole, działanie w grupie.A to może zapewnić działanie w zespole, działanie w grupie.
 Marketing to skoordynowana działalność osób i organizacji zmierzająca do Marketing to skoordynowana działalność osób i organizacji zmierzająca do 

zaspokojenia potrzeb nabywców i zapewniająca osiągnięcie zamierzonych celów.zaspokojenia potrzeb nabywców i zapewniająca osiągnięcie zamierzonych celów.


W przypadku wytwarzania i sprzedaży produktów o charakterze lokalnym, wspólne W przypadku wytwarzania i sprzedaży produktów o charakterze lokalnym, wspólne 
podejmowanie działań marketingowych to jedyna droga warunkująca sukces przy podejmowanie działań marketingowych to jedyna droga warunkująca sukces przy 
ograniczonych nakładach na marketing i promocję. Takie działania wymagają ograniczonych nakładach na marketing i promocję. Takie działania wymagają 
połączenia się producentów lokalnych czy regionalnych w stowarzyszenia i związki  połączenia się producentów lokalnych czy regionalnych w stowarzyszenia i związki  
podejmujące intensywne działania strategiczne w zakresie promocji i sprzedaży podejmujące intensywne działania strategiczne w zakresie promocji i sprzedaży 
produktów. W sposób kompleksowy umieszczają je zarówno w ofercie turystycznej, produktów. W sposób kompleksowy umieszczają je zarówno w ofercie turystycznej, 
kulinarnej czy edukacyjnej, podnosząc świadomość nabywców co do ich oryginalnej kulinarnej czy edukacyjnej, podnosząc świadomość nabywców co do ich oryginalnej 
jakości i powiązań z regionem. Takie wspólne szukanie rozwiązań, poczucie działania jakości i powiązań z regionem. Takie wspólne szukanie rozwiązań, poczucie działania 
w grupie pozwala na wykorzystanie potencjału, pomysłów i rozwiązań, które tkwią  w w grupie pozwala na wykorzystanie potencjału, pomysłów i rozwiązań, które tkwią  w 
zespole. To grupa producentów, jednocześnie wspierana merytorycznie przez inne zespole. To grupa producentów, jednocześnie wspierana merytorycznie przez inne 
regionalne organizacje i instytucje, może skorzystać z możliwości promocji regionalnej regionalne organizacje i instytucje, może skorzystać z możliwości promocji regionalnej 
oraz inne formy lokalnej  promocji.oraz inne formy lokalnej  promocji.



Szlakiem Kury Zielononóżki Szlakiem Kury Zielononóżki 
w Dolinie Baryczyw Dolinie Baryczy  

Program zachowania pierwotnej rasy kury zielononóżki Program zachowania pierwotnej rasy kury zielononóżki 
kuropatwianej. Bioróżnorodność i rozwój obszarów wiejskich.kuropatwianej. Bioróżnorodność i rozwój obszarów wiejskich.

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Maria Centkiewicz

Działania: ekoturystyka, 
agroturystyka, dania regionalne, 
edukacja, rzemiosło, hodowla , 
sprzedaż produktów… 
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Na szlaku „Zielononóżki” ...Na szlaku „Zielononóżki” ...  
1 
WITOSZYCE, 
RADOSŁAW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- chów 

ekologiczny 
- wypiek chleba 
- mała 

gastronomia 
- edukacja dzieci 
- produkty z jaj 

2 
WIERZOWICE 
WIELKIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- stado 

hodowlane, 
zakup piskląt 

- rasy rodzime: 
owca olkuska 

- edukacja 
ekologiczna 

- potrawy z jaj 
- pasztat z kury 
- “święto koguta” 
- szlak rowerowy 
- wyroby 

rzemiosła 
- agroturystyka 
- wycieczki z 

przewodnikiem 
- obserwacja 

ptaków 

3 
SULIMIERZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- chów 

ekologiczny 
- sprzedaż jaj 
- zwiedzanie 

Sułowa 
- edukacja 

ekologiczna 

4 
POSTOLIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- chów 

ekologiczny 
- wycieczka do 

Parku 
Krajobrazowego 

- szlak rowerowy 
- wiata 

turystyczna 
- agroturystyka 
- przejażdżki 

konne 
 

5 
DUCHOWO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- chów kur 
- wyroby 

rzemiosła 
- zwiedzanie 

wiatraka-typu 
koźlak 

- “święto 
latawca” 

- edukacja 
ekologiczna 

- wycieczki 
przyrodnicze na 
Stawy Milickie z 
przewodnikiem 

- hodowla strusi 
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Zrównoważony wypas owiecZrównoważony wypas owiec

Owca Olkuska 
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Pasieka Maja w Krępie

Dom Leśnika

Wrzosowa Chata w Borówkach

Spotkania z wielokulturowością

Lekcje w przyrodzie

Ekomuzeum Wrzosowej Krainy to 
niezwykłe spotkanie z dziedzictwem 
kulturowo-przyrodniczym wschodniej 
części Borów Dolnośląskich. Przyroda, 
kultura, historia i teraźniejszość 
prezentowane są wspólnie, tworząc 
„żywą” kolekcję w miejscu ich 
występowania. 



MaCe

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

Nasze potencjalne produkty lokalne  Nasze potencjalne produkty lokalne  
to nie marki towarowe! to nie marki towarowe! 

 Produkty rolno-żywnościowe:Produkty rolno-żywnościowe:
Karp po Milicku, Jaja kury zielononózki z Doliny Baryczy, Pasztet z kury zielononóżki, Rosół z Karp po Milicku, Jaja kury zielononózki z Doliny Baryczy, Pasztet z kury zielononóżki, Rosół z 
Prawdziwej Kury, Miody z Doliny Baryczy, Zielone  Zioła z Duchowa, Chleb Cieszycki, Chleb Prawdziwej Kury, Miody z Doliny Baryczy, Zielone  Zioła z Duchowa, Chleb Cieszycki, Chleb 
Żytni z Doliny Baryczy,Żytni z Doliny Baryczy,
Chleb Hołtry, Wino z Wińska, Chipsy jabłkowe z Wierzowic, Ekologiczne warzywa z Wierzowic, Chleb Hołtry, Wino z Wińska, Chipsy jabłkowe z Wierzowic, Ekologiczne warzywa z Wierzowic, 
Słodkie Borowiki, Ser górowski …Słodkie Borowiki, Ser górowski …

 Produkty rzemiosła:Produkty rzemiosła:
Wiatraczki z Duchowa, wiklinowe ptaki, Cuda z wełny owczej – Kapcie Cecyli, Kubraczek Edka, Wiatraczki z Duchowa, wiklinowe ptaki, Cuda z wełny owczej – Kapcie Cecyli, Kubraczek Edka, 
ptaki na szkle malowane, ceramika, wyroby z drewna, kowalstwo artystyczne, swetry ptaki na szkle malowane, ceramika, wyroby z drewna, kowalstwo artystyczne, swetry 
malowane - dzianina artystyczna …, malowane - dzianina artystyczna …, 

 Produkty turystyczne:Produkty turystyczne:
Stada rodzimych ras zwierząt ( koniki polskie, hucuły, zielononóżki, owce olkuskie, owce Stada rodzimych ras zwierząt ( koniki polskie, hucuły, zielononóżki, owce olkuskie, owce 
wrzosówki, ….); obserwacja ptaków – np.  wieża obserwacyjna ; tematyczne trasy rowerowe; wrzosówki, ….); obserwacja ptaków – np.  wieża obserwacyjna ; tematyczne trasy rowerowe; 
imprezy tematyczne – Święto latawca , Dzień Koguta Zielononóżki, Teatr Cieni, teatr imprezy tematyczne – Święto latawca , Dzień Koguta Zielononóżki, Teatr Cieni, teatr 
jarnarczny, gry fabularne,,  Kapela…, Atrakcje turystyczne, zabytki, spływy kajakowe, Jazda jarnarczny, gry fabularne,,  Kapela…, Atrakcje turystyczne, zabytki, spływy kajakowe, Jazda 
na oklep,Podróże bryczką, …na oklep,Podróże bryczką, …
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 Wyroby z kamienia (statuetki, pomniki, architektura ogrodowa, Wyroby z kamienia (statuetki, pomniki, architektura ogrodowa, 
kominki, szachy, lampy, biurowe akcesoria)kominki, szachy, lampy, biurowe akcesoria)

 SztukateriaSztukateria
 Wyroby z wikliny, brzozy, korzeni (galeria),ze słomy, siana, z suszu, Wyroby z wikliny, brzozy, korzeni (galeria),ze słomy, siana, z suszu, 

kompozycje kwiatowe, kompozycje kwiatowe, 
 Naturalne obrazy – wykonane w oparciu o nauralne materiały poch. Naturalne obrazy – wykonane w oparciu o nauralne materiały poch. 

RoslinnegoRoslinnego
 Napisy na ziarnku,Napisy na ziarnku,
 Makrama – sztuka wiązania nici bądź sznurkaMakrama – sztuka wiązania nici bądź sznurka
 Wyroby z wełny,Wyroby z wełny,
 Malarstwo na szkle, makowanie na ceramice, malowanie jedwabiu, Malarstwo na szkle, makowanie na ceramice, malowanie jedwabiu, 

malowanie na drewnie, malowanie na drewnie, 
 malarstwo olejne, pastelowe,malarstwo olejne, pastelowe,
 Grawerowanie szkła, metaluGrawerowanie szkła, metalu
 Malowane bombkiMalowane bombki
 WitrażeWitraże
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 Grafika, rysunek,Grafika, rysunek,
 Ozdabianie jaj - pisanki w tradycji wielkanocnej , kraszanki, palmy Ozdabianie jaj - pisanki w tradycji wielkanocnej , kraszanki, palmy 

wielkanocne – ekskluzywne prezenty firmowe, wielkanocne – ekskluzywne prezenty firmowe, 
 Wyroby okolicznościowe; stroiki okolicznościoweWyroby okolicznościowe; stroiki okolicznościowe
 Wycinanki i wyklejanki, wyroby z bibuły (gotowe zestawy Wycinanki i wyklejanki, wyroby z bibuły (gotowe zestawy 

edukacyjne dla dzieci do szkół – propagowanie dziedzictwa edukacyjne dla dzieci do szkół – propagowanie dziedzictwa 
kulturowego)kulturowego)

 Wyroby z masy papierowejWyroby z masy papierowej
 Galanteria skórzanaGalanteria skórzana
 Wyroby z wosku pszczelegoWyroby z wosku pszczelego
 Kowalstwo artystyczneKowalstwo artystyczne
 Garncarstwo i ceramikaGarncarstwo i ceramika
 Wyroby z metalu, Wyroby z metalu, 
 Wyroby z metalu i  kamieni – biżuteriaWyroby z metalu i  kamieni – biżuteria
 Wyroby w oparciu o ziołaWyroby w oparciu o zioła
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Rzemiosło z Wrzosowej KrainyRzemiosło z Wrzosowej Krainy
Z niepowtarzalnego uroku Wrzosowej Krainy inspirację czerpie wielu artystów, którzy właśnie tu znaleźli idealne miejsce Z niepowtarzalnego uroku Wrzosowej Krainy inspirację czerpie wielu artystów, którzy właśnie tu znaleźli idealne miejsce 

do tworzenia.Na małym obszarze działają malarze, gobeliniarze, rzeźbiarze czy ceramicy. Łemkowie zapraszają na do tworzenia.Na małym obszarze działają malarze, gobeliniarze, rzeźbiarze czy ceramicy. Łemkowie zapraszają na 
malowanie pisanek. A gospodynie domowe na szydełku potrafią wyczarować nie tylko piękne obrusy czy bieżniki, ale i malowanie pisanek. A gospodynie domowe na szydełku potrafią wyczarować nie tylko piękne obrusy czy bieżniki, ale i 

bieliznę osobistą.bieliznę osobistą.

Rzemiosło

Łemkowskie pisanki

Malarstwo Elżbiety Buganik

Malarstwo Zygmunta Grocholskiego

Gobeliny Leokadii Adamowicz

Ceramika artystyczna Aleksandry i Hieronima Niemczyków

Rzeźba artystyczna Jana Bałabucha

Ręcznie robiona biżuteria

Hafty krzyżykowe i richelieu, stroiki świąteczne

Koronki Urszuli Ryś

Lawendowe zapachy
Świece z wosku pszczelego

Rzeźby natury Wacława Wawrucha
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Produkty i usługi Wrzosowej Krainy

Produkty spożywcze:
 
             Miód wrzosowy

Orzechy w miodzie. Miód pszczeli w plastrach

Dżem z pigwy. Dżem jagodowy

Grzybowy przysmak, Grzybowa gromadka

Dojrzewająca kiełbasa z jelenia

Kiełbasa z dziczyzny

Pasztet z Wrzosowej Krainy

Pieczenica. Chleb wiejski

Smalec Leśnika. Hołubcie

Keselica. Juha-kompot z suszonych owoców

Nalewka jagodowa. Karp przemkowski wędzony

Winne octy z dodatkiem ziół. Miodowe pierniczki z Przemkowa
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Usługi

Hotelik POD DĘBEM

Dworek w Chocianowie

Gospodarstwo agroturystyczne „Dom Leśnika”

Gospodarstwo agroturystyczne AMAZONKA

Gospodarstwo agroturystyczne w Gromadce

Gospodarstwo agroturystyczne Gajówka Głuszec

Gospodarstwo rolne Danuty i Mariusza Salawów

Zajazd Kobanhof

Zajazd przy Chrobrym

Restauracja „Jagienka”

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie

Usługi przewodnickie po Przemkowskim Parku
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Zespoły muzyczne Wrzosowej Krainy

Zespół folklorystyczny „Echo”

Zespół folklorystyczny Ale-Babki

Zespół folklorystyczny NIEZAPOMINAJKI

Okmel-rodzinna kapela łemkowska

Łastiwoczka

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Przemkowskiego Ośrodka Kultury
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Pasieka Maja w Krępie

Dom Leśnika

Wrzosowa Chata w Borówkach

Spotkania z wielokulturowością

Lekcje w przyrodzie

Ekomuzeum Wrzosowej Krainy to 
niezwykłe spotkanie z dziedzictwem 
kulturowo-przyrodniczym wschodniej 
części Borów Dolnośląskich. Przyroda, 
kultura, historia i teraźniejszość 
prezentowane są wspólnie, tworząc 
„żywą” kolekcję w miejscu ich 
występowania. 



MaCe

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

MARKI REGIONALNE W POLSCEMARKI REGIONALNE W POLSCE

Znak promocyjny Znak promocyjny Naszyjnik PółnocyNaszyjnik Północy przyznawany jest  przyznawany jest 
najlepszym produktom lokalnym na Pomorzu najlepszym produktom lokalnym na Pomorzu 

Środkowym dwa razy do roku - w I połowie roku Środkowym dwa razy do roku - w I połowie roku 
produktom spożywczym, w II połowie roku produktom spożywczym, w II połowie roku 

produktom  rękodzielniczym, usługom i cennym produktom  rękodzielniczym, usługom i cennym 
społecznie inicjatywom. społecznie inicjatywom. 

Znak promocyjny Znak promocyjny "Łączy nas Babia Góra""Łączy nas Babia Góra" w  w 
Małopolsce przyznawany jest w raz w roku w trzech Małopolsce przyznawany jest w raz w roku w trzech 

kategoriach: 1. produkt spożywczy, 2. produkt kategoriach: 1. produkt spożywczy, 2. produkt 
artystyczny i użytkowy, 3. usługa.artystyczny i użytkowy, 3. usługa.
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Program Naszyjnik Północy jest  inicjatywą podjętą przez Program Naszyjnik Północy jest  inicjatywą podjętą przez Fundację Fundację   Ekologiczną Ziemi Ekologiczną Ziemi 
ChojnickiejChojnickiej  i Zaborskieji Zaborskiej, , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy DebrznoStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno  
oraz oraz Fundację Partnerstwo dlaFundację Partnerstwo dla  ŚrodowiskaŚrodowiska, działające  w przekonaniu, że odpowiedzią na , działające  w przekonaniu, że odpowiedzią na 

problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze terenu Pomorza Środkowego, Borów problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze terenu Pomorza Środkowego, Borów 
Tucholskich i Ziemi Krajeńskiej jest Tucholskich i Ziemi Krajeńskiej jest integracja działań na polu ochrony środowiska oraz integracja działań na polu ochrony środowiska oraz 

procesów rozwoju społecznego i gospodarczego regionuprocesów rozwoju społecznego i gospodarczego regionu..

MARKA LOKALNAMARKA LOKALNA
NASZYJNIK PÓŁNOCYNASZYJNIK PÓŁNOCY

jako czynnik rozwoju ijako czynnik rozwoju i
forma promocji Pomorzaforma promocji Pomorza

ŚrodkowegoŚrodkowego
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PROGRAM PROGRAM 
PRODUKT PRODUKT 
LOKALNYLOKALNY

Naszyjnik 
Północy

Łączy nas 

Babia Góra

Bieszczady
Ziemia 
Gorlicka

Ziemia 
Bocheńska
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Przykład z IrlandiiPrzykład z Irlandii
Fuksja - regionalny 
znak promocyjny 
regionu Zachodniego 
Corku (Irlandia)

Znakiem posługują się:

• Firmy turystyczne - 84 

•  Firmy żywnościowe -39 

Narodziny marki 
lokalnej: wynik 
Programu LEADER +

Instytucja zarządzająca: 
Fuchsia Brands Ltd 
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Produkty regionu a oczekiwania Produkty regionu a oczekiwania 
potencjalnych klientów ? potencjalnych klientów ? 

??
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Próba identyfikacji....Próba identyfikacji....
1. Kto jest naszym klientem?1. Kto jest naszym klientem?
2. Jakie są jego oczekiwania? 2. Jakie są jego oczekiwania? 
3. Jakie są oczekiwania mieszkańców 3. Jakie są oczekiwania mieszkańców 

regionu?regionu?
4. Jakie są oczekiwania aktywnych 4. Jakie są oczekiwania aktywnych 

turystów?turystów?
5. Jaka jest aktualnie dostępna informacja 5. Jaka jest aktualnie dostępna informacja 

o atrakcjach regionu?o atrakcjach regionu?
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Czego oczekują aktywni turyści?
 Atrakcyjnego terenuAtrakcyjnego terenu
 Miejsc o niezbędnej infrastrukturze specjalistycznej (np. Miejsc o niezbędnej infrastrukturze specjalistycznej (np. 

szlaki turystyczne, wypożyczalnie rowerów…)szlaki turystyczne, wypożyczalnie rowerów…)
 Informacji i działań promujących miejsca, gdzie można Informacji i działań promujących miejsca, gdzie można 

tę turystykę uprawiaćtę turystykę uprawiać
 Bogatego pakietu usług turystycznychBogatego pakietu usług turystycznych

(komplementarnych)(komplementarnych)
 Nowości gwarantujących autentycznych przeżyć Nowości gwarantujących autentycznych przeżyć 

(antidotum wirtualnej formy wypoczynku)(antidotum wirtualnej formy wypoczynku)
 Produktów markowych – o odpowiednim standardzie, Produktów markowych – o odpowiednim standardzie, 

jakości, unikalnym charakterze, konkurencyjnejakości, unikalnym charakterze, konkurencyjne
 Tradycyjnie wytwarzanej żywności o cechach Tradycyjnie wytwarzanej żywności o cechach 

prozdrowotnychprozdrowotnych

Mat. „Ekoinnowator” praca zbioowa,wyd.DFE, Agro-Info,2005
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Warsztat 1Warsztat 1
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Faza wstępna procesuFaza wstępna procesu
Hasło regionu: „...”Hasło regionu: „...”

1.1. Identyfikacja potencjału:Identyfikacja potencjału:
 Region Region 
 Produkty, usługi lokalne Produkty, usługi lokalne 
 Pożądane cechy, Charakterystyka Pożądane cechy, Charakterystyka 
 ProducenciProducenci
 Organizacje producenckie i konsumenckieOrganizacje producenckie i konsumenckie
 Organizacje i instytucje wspierajace sięOrganizacje i instytucje wspierajace się
 KlienciKlienci
 Mapa atrakcji regionalnychMapa atrakcji regionalnych
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LOKALNA STRATEGIA ROZWOJULOKALNA STRATEGIA ROZWOJU  

  (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013)2007 – 2013)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa DziałaniaStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

   „ „Qwsi”Qwsi”
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Potencjał regionu Potencjał regionu 
a wybór przedsięwzięciaa wybór przedsięwzięcia

Przykłady przedsięwzięć z zakresu wytwarzania produktów lokalnych czy regionalnych 
(obszar DB)

 tradycyjna hodowla karpia i innych ryb,
 stworzenie sieci małych punktów sprzedaży i gastronomi w oparciu o produkty 

lokalne dostępne w regionie, 
 możliwość wykorzystania kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji 

integrowanej owoców, warzyw i innych upraw polowych,
 wykorzystanie tradycyjnych sadów owocowych  na Wzgórzach Trzebnickich, uprawa 

rodzimych odmian owoców, zakładanie szkółek drzew owocowych,
 produkcja soków i innych przetworów w oparciu o owoce rodzimych odmian i 

tradycyjne receptury,
 produkcja i przetwarzanie ziół w oparciu o uprawy ekologiczne,
 rozwinięcie tradycyjnego wypasu zwierząt (krów i owiec) na łąkach i pastwiskach 

oraz pozyskiwanie mleka do produkcji lokalnych serów,
 produkcja jaj ekologicznych w oparciu o starą rodzimą rasę kury zielononóżki 

kuropatwianej,
 produkcja drobiu w systemie ekologicznym,
 produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych w oparciu o tradycyjne receptury i 

surowiec z Doliny Baryczy,
 produkcja mąki w oparciu o uprawy ekologiczne i  tradycyjne  odmiany zbóż;
 produkcja ekologicznych warzyw i ich przetworów,
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Marka lokalna (regionalna)Marka lokalna (regionalna)
  

jest jednym z narzędzi do promocji produktów stosowanym w różnych jest jednym z narzędzi do promocji produktów stosowanym w różnych 
miejscach na świecie, w tym w Polsce. miejscach na świecie, w tym w Polsce. 

Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w Siła marki lokalnej leży w produktach pod nią sprzedawanych oraz w 
regionie, z którego pochodzą. Marka lokalna prócz informacji o jakości regionie, z którego pochodzą. Marka lokalna prócz informacji o jakości 
produktu, niesie wartości dodane - pozytywne skojarzenia z miejscem produktu, niesie wartości dodane - pozytywne skojarzenia z miejscem 
lub przedmiotem, przyjazne relacje pomiędzy producentem a klientem.lub przedmiotem, przyjazne relacje pomiędzy producentem a klientem.

Region poprzez swoją specyfikę, wartość przyrodniczo - kulturową Region poprzez swoją specyfikę, wartość przyrodniczo - kulturową 
wypracowuje markę lokalną, która stanowi narzędzie promocyjne, wypracowuje markę lokalną, która stanowi narzędzie promocyjne, 
parasol ochronny dla produktów i usług regionalnych. Natomiast parasol ochronny dla produktów i usług regionalnych. Natomiast 
konkretne produkty pracują na wizerunek regionu wśród swoich konkretne produkty pracują na wizerunek regionu wśród swoich 

klientów. W związku z tym bardzo istotnym jest by proces nadawania klientów. W związku z tym bardzo istotnym jest by proces nadawania 
marki był klarowny i monitorowany w sposób ciągły. marki był klarowny i monitorowany w sposób ciągły. 

Tylko wówczas można mieć pewność co do wysokiej jakości Tylko wówczas można mieć pewność co do wysokiej jakości 
produktów, wiarygodności producentów, a tym samym wartości znaku produktów, wiarygodności producentów, a tym samym wartości znaku 

promocyjnego.promocyjnego.
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                                                  Punktem wyjścia jest:Punktem wyjścia jest:

- wybór hasła,- wybór hasła,
  
- wybór nazwy regionalnej, z którą identyfikuje się lokalna - wybór nazwy regionalnej, z którą identyfikuje się lokalna 
społeczność.społeczność.

 Marka lokalna może być oparta na czymś lokalnie ważnym,  Marka lokalna może być oparta na czymś lokalnie ważnym, 
bezcennym, np. na walorach przyrodniczych, geograficznych, bezcennym, np. na walorach przyrodniczych, geograficznych, 
historycznych, surowcach naturalnych, tradycji.historycznych, surowcach naturalnych, tradycji.
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Zarządzanie marką lokalną obejmuje wiele elementów, wymaga Zarządzanie marką lokalną obejmuje wiele elementów, wymaga 
sprawnego podziału obowiązków i ustalenia zasad współpracy sprawnego podziału obowiązków i ustalenia zasad współpracy 

partnerów.partnerów.

Po wypracowaniu mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego Po wypracowaniu mechanizmów funkcjonowania godła promocyjnego 
można przystąpić do procesu certyfikacji - przeprowadzenia konkursu można przystąpić do procesu certyfikacji - przeprowadzenia konkursu 

oraz znakowania wyróżnionych produktów. Do korzyści wynikających z oraz znakowania wyróżnionych produktów. Do korzyści wynikających z 
używania godła promocyjnego przez produkty należy np. wspólna używania godła promocyjnego przez produkty należy np. wspólna 
oferta promocyjna i handlowa, dostęp do informacji o produktach, oferta promocyjna i handlowa, dostęp do informacji o produktach, 

szkoleniach i imprezach handlowych.szkoleniach i imprezach handlowych.
Bardzo korzystnie na rozwój produktów oraz marek lokalnych wpływa Bardzo korzystnie na rozwój produktów oraz marek lokalnych wpływa 

wymiana doświadczeń pomiędzy grupami zajmującymi się tymi wymiana doświadczeń pomiędzy grupami zajmującymi się tymi 
zagadnieniami w Polsce i za granica. Służy to również promocji godła i zagadnieniami w Polsce i za granica. Służy to również promocji godła i 
konkretnych produktów poza regionem przyznawania poprzez wspólne konkretnych produktów poza regionem przyznawania poprzez wspólne 

jarmarki, festyny, imprezy targowe.jarmarki, festyny, imprezy targowe.
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 Szkolenia Szkolenia 
 WarsztatyWarsztaty
 Projekty, opracowaniaProjekty, opracowania
 Wdrożenia markiWdrożenia marki
 Wnioski na produkty Wnioski na produkty 

regionalneregionalne
 BiznesplanyBiznesplany
 Integracja grupIntegracja grup

KONTAKT:KONTAKT:

 Tel. kom. 0 693 72 92 00Tel. kom. 0 693 72 92 00
 Tel. stac.: 071 7234 675Tel. stac.: 071 7234 675
 proregion@wp.pl
 m.centkiewicz@eko.org.pl
 www.produktregionalny.pl
            

www. produktregionalny. pl

Zapraszam do współpracy:

mailto:m.centkiewicz@eko.org.pl
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