
    Załącznik  
                      do Uchwały Nr 

             Zarządu Województwa Opolskiego 
                                                       z dnia     

Regulamin Konkursu
 „Tradycyjny Produkt Opolszczyzny”

I. Cel konkursu

1. Konkurs  „Tradycyjny  Produkt  Opolszczyzny”  -  konkurs  sztuki  kulinarnej  i  regionalnych 
przysmaków” jest  organizowany celem zidentyfikowania  produktów tradycyjnych  na  terenie 
województwa,  rozpowszechniania  informacji  o  produktach  wytwarzanych  tradycyjnymi, 
historycznie  ugruntowanymi  metodami  oraz  ich  promocji.  Działanie  ma  również  na  celu 
przygotowanie  wytwórców  takich  produktów  do  aplikowania  o  wpis  na  Listę  Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Przyznanie  nagrody  odbywa  się  w  systemie  konkursu  ogłoszonego  uchwałą  Zarządu 
Województwa

3. O  przyznaniu  nagrody  decyduje  Komisja  Konkursowa  powołana  zarządzeniem  Marszałka 
Województwa

II. Warunki uczestnictwa

1. Do  konkursu  mogą  przystąpić  producenci,  którzy  do  31  października  2006  r.  złożą 
oficjalny  wniosek  do  Marszałka  Województwa  o  wpis  produktu  na  Listę  Produktów 
Tradycyjnych oraz zgłoszenie do konkursu, stanowiące załącznik do regulaminu. 

2. Wniosek  o  wpis  na  Listę  Produktów  Tradycyjnych  należy  wypełnić  zgodnie  z  wymogami 
„Ustawy o   rejestracji   i   ochronie   nazw  i   oznaczeń   produktów  rolnych   i   środków 
spożywczych  oraz o produktach tradycyjnych”  (Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 68) 

3. Z wnioskiem mogą wystąpić  osoby  fizyczne,  osoby prawne oraz  jednostki  nie  posiadające 
osobowości  prawnej  wytwarzające  dany  produkt  rolny,  środek  spożywczy   lub  napój 
spirytusowy.

4. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest   złożenie  wniosku  o  wpis  na  Listę  Produktów 
Tradycyjnych produktu,   którego wyjątkowe cechy lub właściwości  wynikają  ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 
lat. 

5. Produkty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:
a) sery i inne produkty mleczne
b) mięso świeże oraz inne produkty mleczne
c) produkty rybołówstwa, 
d) orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)
e) wyroby piekarnicze i cukiernicze
f) oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)
g) miody
h) gotowe dania i potrawy
i) napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
j) inne produkty

6.Zgłaszany produkt należy opisać zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do regulaminu
7.Nagrody  w  wysokości  1000  zł  otrzyma   10  produktów ,   które  zostaną   ocenione  zgodnie  z 
   przyjętymi  kryteriami i otrzymają najwyższą punktację. 



III. Kryteria i punktacja
1.  Wiek receptury :

- do 50 lat 1 pkt
- powyżej 50 lat 2 pkt

2. Promowanie produktu 
- działania podejmowane przez producenta w celu promocji produktu na rynku, np. 
sprzedaż  bezpośrednia, udział w przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych przez 
UMWO.                         0-2 pkt

3. Forma prawna podmiotu zgłaszającego produkt:
- stowarzyszenie, grupa (formalna lub nie), 
zarejestrowany podmiot gospodarczy 2 pkt
- osoba fizyczna                                                                                                1 pkt

4. Ocena wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych
• Poprawność - zgodność z ustawą 1 pkt
• Pozytywna opinia izby gospodarczej 2 pkt
• Przesłanie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 pkt
• Uzyskanie wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych 5 pkt

IV Terminy
1. Nabór zgłoszeń do Konkursu „Tradycyjny Produkt Opolszczyzny” rozpoczyna się  1 czerwca 

2006 r.  i będzie trwał  do 31 października 2006 r. 
2. Komisja  Konkursowa  zostanie  powołana  zarządzeniem  Marszałka  Województwa  do  31 

października 2006 r. 
3. Komisja Konkursowa rozpatrzy  wnioski zgłoszone do konkursu do dnia 24 listopada 2006 r. 
4. Nagrody  konkursowe zostana wypłacone do końca roku na wskazany przez laureata  numer 

konta

V.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
45-082 Opole ul. Piastowska 14
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Referat Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
lub osobiście pokój 110 (I piętro)


