Załącznik do uchwały Nr 1215/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 października 2015 r.

SIEĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO WIELKOPOLSKA

REGULAMIN
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, zwany dalej „Regulaminem”, określa
w szczególności zasady uczestnictwa podmiotów w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska,
zwanej dalej „Siecią”.
2. Przyjęte podmioty powinny aktywnie promować regionalną żywność, promować Wielkopolskę
oraz Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w całej Europie.
3. Preferowana jest żywność wysokiej jakości wytwarzana z troską o środowisko naturalne.
4. Celem funkcjonowania Sieci jest:
1) promocja wielkopolskich wyrobów i przetworów żywnościowych, dań i potraw
regionalnych związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu;
2) rozwój i aktywizacja lokalnych producentów żywności wysokiej jakości;
3) wzmocnienie tożsamości regionalnej;
4) wskazanie miejsc w których oferowane są produkty regionalne, wyróżniające się wysoką
jakością;
5) stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;
6) rozwój i wsparcie wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw branży rolnospożywczej oraz wzmacnianie ich konkurencyjności;
7) zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości;
8) wsparcie rozwoju sieci sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych
9) tworzenie nowych miejsc pracy.
5. O członkostwo mogą ubiegać się następujące podmioty:
1) producenci w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa;
2) producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno – spożywczych;
3) właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich;
4) sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości i sklepy farmerskie
6. Przedsiębiorstwa z branż, o których mowa w ust. 5, powinny:
1) być zarejestrowane i działać w województwie wielkopolskim;
2) przestrzegać wszystkich przepisów prawnych obowiązujących przy danej działalności.
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§ 2. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA
1. Członkowie Sieci, którzy prowadzą działalność wytwórczą, produkcyjną i usługową w sektorze
rolno-spożywczym zobowiązują się aktywnie promować i rozwijać rynek produktów regionalnych
i lokalnych oraz pełnić rolę ambasadorów Sieci.
2. Prawem związanym z członkostwem w Sieci jest prawo do używania logo Dziedzictwo Kulinarne
Wielkopolska, którego dysponentem jest Województwo Wielkopolskie. Tylko członkowie Sieci,
którzy na swoich produktach lub w menu mają zamieszczony logotyp mogą uczestniczyć
w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
3. Podmioty członkowskie powinny:
1) prowadzić działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Województwie Wielkopolskim;
2) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.
4. Podmioty, poprzez swoją działalność, muszą utrzymywać więź z województwem wielkopolskim,
co oznacza, że muszą aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu i przynajmniej w 50%
wykorzystywać surowce i produkty wysokiej jakości, które:
1) zostały wyprodukowane w województwie wielkopolskim i/lub
2) stanowią część dziedzictwa kulinarnego województwa wielkopolskiego lub
3) zostały wyprodukowane przez podmiot, który zachowuje związek z województwem
wielkopolskim.
5. Producenci w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa, powinni:
1) sprzedawać produkty żywnościowe, które sami wyprodukowali lub które zostały
wyprodukowane w Wielkopolsce;
2) przekazywać klientom informacje dotyczące również sposobu i miejsca produkcji.
6. Producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno – spożywczych, powinni:
1) wytwarzać produkty, wyroby, oparte w 50% na surowcach produkowanych w Wielkopolsce.
W przypadku, gdy surowce do wytwarzania produktu nie występują lokalnie, można je
sprowadzać z innych regionów. Jeśli przetwórca wytwarza produkt, który spełnia wyżej
wymienione wymagania i jednocześnie wytwarza inny produkt, który nie spełnia ww.
wymagań, logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska może być przyznane tym produktom,
które spełniają wymagane kryteria;
2) przekazywać klientom informacje dotyczące również sposobu i miejsca produkcji.
7. Właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich, powinni:
1) używać w znaczącym stopniu (min. 50%) jako główne składniki potraw, surowce wytwarzane
w Wielkopolsce,
2) produkować potrawy, które mają historyczne powiązanie z Wielkopolską oraz rozszerzać
ofertę kulinarną Wielkopolski,
3) w przypadku, gdy produktów do jego przygotowania nie da się pozyskać lokalnie, produkty te
można sprowadzać z innych regionów, pod warunkiem nienaruszenia regionalnego wizerunku
dania,
4) zawsze serwować przynajmniej część regionalnych potraw oznaczonych w menu logo
Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
5) używać logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska wyłącznie do promocji wielkopolskich
potraw.
8. Sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości i sklepy farmerskie, powinni:
9. promować surowce, półprodukty i produkty pochodzące z Wielkopolski,
1) podmioty te mogą używać logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska wyłącznie do promocji
produktów spełniających kryteria określane w ust. 4-7.
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§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO SIECI
1. Podmiot spełniający kryteria wymienione w Rozdziale 1, zainteresowany członkostwem w Sieci,
składa wniosek na formularzu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wnioski przyjmowane są w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
2. Powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Zespół opiniodawczo-doradczy ds.
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, weryfikuje wnioski pod względem formalnym
i merytorycznym. Posiedzenia Zespołu w sprawie weryfikacji wniosków o przyznanie
członkostwa w Sieci zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedkłada Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego listę rekomendowanych wniosków.
4. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podmiot ubiegający się o członkostwo w Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zostaje w niej zrzeszony.
5. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) opis działalności ze szczególnym uwzględnieniem powiązania z tradycjami kulinarnymi
regionu, metod produkcji oraz pochodzenia artykułów rolno-spożywczych wykorzystanych
do produkcji - na nośniku elektronicznym (płyta CD lub inny nośnik);
2) zdjęcia prezentujące działalność podmiotu (siedzibę, gospodarstwo, artykuły rolno –
spożywcze, potrawy, itp.) w formacie JPG na nośniku elektronicznym (płyta CD lub inny
nośnik);
3) potwierdzoną kopię kategoryzacji (dotyczy obiektów hotelarskich);
4) potwierdzone kopie certyfikatów ekologicznych, certyfikatów systemu integrowanej produkcji
i innych dokumentów świadczących o podwyższonej jakości produktów;
5) podpisane oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

§ 4. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA
W związku z członkostwem w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, podmioty uzyskują:

1. Włączenie w promocję dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski poprzez:
1) prawo do używania logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
2) umieszczenie informacji na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego
(www.umww.pl) oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego (www.culinary-heritage.com),
3) możliwość uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, typu targi, festyny, itp.,
4) oznakowanie przedsiębiorstwa tabliczką z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
5) oznakowanie produktów z użyciem logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska;
6) zamieszczenie bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
7) promocja na portalach społecznościowych, np. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska” na Facebook’u.
2. Udział w szkoleniach i stały dostęp do materiałów szkoleniowych.
3. Dostęp do bazy danych wszystkich członków Sieci.
3

4. Możliwość korzystania z preferencyjnych warunków promocji i sprzedaży wynegocjowanych
przez Sieć dla członków Sieci.
5. Lepszy dostęp do informacji branżowych.

§ 5. OPŁATY CZŁONKOWSKIE
1. Roczna opłata za członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska wynosi 300 zł
brutto z możliwością wzrostu w kolejnych latach. Opłatę ustala Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w terminie do 31 marca każdego roku.
2. Za datę wstąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska przyjmuje się datę
zatwierdzenia członkostwa przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
3. Opłata nie podlega zwrotowi.
4. Dysponentem zgromadzonych środków jest Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego.

§ 6. SZKOLENIA
1. Członkowie zobowiązani są wydelegować przedstawiciela na przynajmniej jedno szkolenie
o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w ciągu pierwszego roku
członkostwa i ten udział uważa się za obowiązkowy.
2. Szkolenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy
z innymi instytucjami. Koszty organizacji szkoleń pokryte są przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy czym koszt dojazdu uczestnicy zapewniają we
własnym zakresie.
§ 7. LOGO
1. Województwo Wielkopolskie jest wyłącznym dysponentem logo Dziedzictwo Kulinarne
Wielkopolska. Jeśli nie jest ono używane zgodnie z opisanymi w niniejszym Regulaminie
wytycznymi, prawo do jego używania może zostać odebrane.
2. Województwo Wielkopolskie przyznaje licencję na użytkowanie logo Dziedzictwo Kulinarne
Wielkopolska na okres prowadzenia działalności zgodnie ze zgłoszonymi we wniosku kryteriami
i przedmiotem działalności.
3. Członkowie Sieci powinni używać Logo:
1) przy głównym wejściu do ich siedziby lub w innym widocznym miejscu,
2) na opakowaniu artykułów rolno-spożywczych, które spełniają założenia Regulaminu oraz zasad
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
3) w Menu, przy nazwie potrawy, która spełnia założenia Regulaminu Sieci oraz zasad Europejskiej
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
4) na własnych materiałach promocyjnych oraz wszędzie tam gdzie używane są nazwy
potraw/artykułów rolno-spożywczych, które spełniają założenia Regulaminu Sieci oraz zasad
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
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§ 8. WERYFIKACJA I KONTROLA
1. Województwo Wielkopolskie zastrzega sobie prawo do weryfikowania członków Sieci w zakresie
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Weryfikacja może nastąpić w postaci
kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Zespołu opiniująco-doradczego, powołanego
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w siedzibie członka Sieci. W przypadku
nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i obowiązujących przepisów, Województwo
Wielkopolskie zachowuje prawo do wypowiedzenia członkostwa.
2. Członek zostaje wykreślony z Sieci w przypadku:
1)
własnej rezygnacji;
2)
nieprzestrzegania regulaminu;
3)
zaprzestania działalności;
4)
nieopłacania składek członkowskich.
3. Po zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności związanej z członkostwem w Sieci, członkowie
zobowiązani są niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Województwo Wielkopolskie.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę odpowiednio o zawieszeniu lub
o pozbawieniu podmiotu członkostwa w Sieci.
4. Podmioty, które zostały pozbawione członkostwa, zobowiązane są do niezwłocznego
zaprzestania używania logo Sieci i dostarczenia emaliowanej tabliczki z logotypem do siedziby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia logotypu Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, podmiot
sam pokrywa koszty zakupu emaliowanej tabliczki.
6. Podmioty, u których zaistniała znacząca zmiana w działalności wytwórczej (np. zmiana siedziby
firmy, właściciela, zmiana kucharza w restauracji, zmiana w menu, zmiana w recepturze produkcji)
zobowiązane są do przedłożenia tych informacji Zespołowi opiniująco-doradczemu w postaci
aktualizacji do wniosku o członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

§ 9. OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego.
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