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REGULAMIN CERTYFIKACJI 

"PRODUKTU LOKALNEGO LIDER A4" 

 

 

 

PREAMBUŁA 

Stowarzyszenie Lider A4 to Lokalna Grupa Działania powołana dla wdrożenia działań Leader  

na obszarze gmin Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Kąty Wrocławskie, Domaniów. To forma współpracy 

gmin, mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców z tego obszaru. Zmieniamy rzeczywistość naszych gmin 

mając na względzie potrzeby lokalnych społeczności i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Istotnymi 

celami naszej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Stowarzyszenia jest rozwój rynku produktów lokalnych jako 

ważnego kierunku aktywności mieszkańców, a także rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej. 

 

§ 1 

Postanowienia Wstępne 

1. Certyfikat Produktu Lokalnego LIDER A4, zwany dalej Certyfikatem, wydaje Stowarzyszenie Lider A4, 

zwane dalej Stowarzyszeniem, w czterech kategoriach: rękodzieło, twórczość artystyczna, kulinaria, usługi 

lokalne.  

2. Certyfikat wydawany jest w trybie Konkursu na Produkt Lokalny LIDER A4, którego  Organizatorem jest 

Stowarzyszenie.  

3. Konkurs ogłaszany jest raz w roku w terminie poprzedzającym Festiwal 4 Żywiołów. 

4. Wnioski składa się w sposób i w czasie określonym w ogłoszeniu o Konkursie na Produkt Lokalny LIDER 

A4, które ukazuje się w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

5. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Kapituła Certyfikatu.  

6. Podmiot, który uzyskał certyfikat ma prawo posługiwania się nazwą i znakiem graficznym: „Produkt 

Lokalny LIDER A4”.  

 

§ 2 

Ubieganie się o certyfikat 

1. O certyfikat „PRODUKT LOKALNY LIDER A4” mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność  

w formach dopuszczonych prawem polskim (gospodarczą, rolniczą, statutową, osobista okazjonalna 

działalność) i wypełniające wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa związane z prowadzoną 

działalnością, jeśli w ramach tej działalności wytwarzają produkty lub świadczą usługi lokalne na terenie 

gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów, których podstawę stanowią lokalne 

zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub 

przyrodnicze, czyli wytwarzają tzw. „produkty lokalne”. 

2. Podmioty ubiegające się o certyfikat muszą łącznie spełnić następujące warunki: 
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2.1. Przestrzegać przepisów prawa dot. danej działalności, w tym szczególnie w aspektach: 

podatkowym, bezpieczeństwa żywienia i żywności, praw autorskich, ochrony środowiska.  

2.2. Akceptować niniejszy regulamin i wywiązywać się z jego postanowień.  

2.3. Złożyć wniosek o nadanie certyfikatu podpisanego przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi 

oświadczeniami i załącznikami.  

 

§ 3  

Kapituła Certyfikatu 

1. Kapitułę Certyfikatu, w tym jej przewodniczącego, powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Lider A4. 

2. W skład kapituły wchodzą osoby z doświadczeniem i wiedzą dot. danej kategorii produktu lokalnego.  

3. Kapituła podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu, w ostateczności podejmuje decyzję większością 

głosów.  

4. Przewodniczący reprezentuje kapitułę i podpisuje przyznane certyfikaty produktu lokalnego.  

5. Kapituła spotyka się na ocenie wniosków oraz doraźnie w trakcie kontroli utrzymania jakości produktów 

certyfikowanych.  

 

§ 4  

Ocena produktów lokalnych 

1. Szczegółowe kryteria wyboru produktów określa Kapituła Certyfikatu na podstawie poniższych kryteriów 

ogólnych:  

1.1. Spełnianie obowiązujących przepisami prawa wymogów i norm – kryterium dostępu weryfikowane 

na podstawie oświadczeń i dokumentacji we wniosku.  

1.2. Znaczenie lokalne produktu: powiązanie z regionem, potencjał rozwojowy – weryfikowane na 

podstawie opisu i dokumentacji we wniosku.  

1.3. Standard produktu: jakość, wygląd, smak, funkcjonalność, wartościowość – weryfikowane na 

podstawie opisu i dokumentacji we wniosku oraz degustacji / demonstracji podczas finału.  

1.4. Dostępność produktu: stała, cykliczna, na zamówienie – na podstawie opisu i dokumentacji we 

wniosku  

2. Ocena szczegółowa zapisana jest na karcie weryfikacyjnej wypełnianej przez członka Kapituły, któremu 

każdorazowo Kapituła powierza funkcję sekretarza. Karta jest archiwizowana wraz z wnioskiem  

i załącznikami.  

3. Ocena dokonywana jest przez Kapitułę Certyfikatu podczas finałowej prezentacji produktów lokalnych, 

która ma miejsce podczas Festiwalu 4 Żywiołów. Uczestnicy konkursu są zobowiązani uczestniczyć  

w prezentacji, co jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Festiwalu 4 Żywiołów.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Produkt, który otrzymał certyfikat, musi spełniać swoje właściwości zawarte w dokumentacji konkursowej 

przez rok od dnia nadania certyfikatu. 

2. Wyniki konkursu na przyznanie certyfikatu ogłaszane są w trakcie dorocznego Festiwalu 4 Żywiołów  

oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

3. Utrzymanie jakości certyfikowanego produktu kontroluje Kapituła, która w przypadku stwierdzenia 

pogorszenia jakości produktu może odebrać prawo posługiwania się certyfikatem.  

4. Od decyzji Kapituły istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.  
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5. Dokumenty powiązane z niniejszym regulaminem to: wniosek o przyznanie certyfikatu  

wraz z załącznikami, karta weryfikacyjna kapituły certyfikatu, ponadto ogłoszenie Konkursu na Produkt 

Lokalny danej edycji oraz regulamin Festiwalu 4 Żywiołów.  

 

 

Zatwierdzono Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LIDER A4 nr Z/3/VI/13 

Zatwierdzono Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lider A4 nr Z/01/VII/16 z dnia 11.07.2016 (zmiany) 

 

 


