Załącznik do uchwały Nr.19/569/15
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 maja 2015r.

REGULAMIN CZŁONKOSTWA
w regionalnej sieci
DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

§1
1. Sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze (zwane dalej „Siecią”) funkcjonuje na
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego.
2. Celem funkcjonowania Sieci jest:
1) rozwój i promocja rynku żywności tradycyjnej opartej na lokalnych zasobach
surowców;
2) rozwój współpracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń wszystkich członków Sieci;
3) rozwój współpracy pomiędzy regionami działającymi w ramach Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego;

4) wzmocnienie tożsamości regionalnej;
5) wskazanie konsumentom i turystom miejsc o regionalnej ofercie kulinarnej;
6) stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;
7) rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmacnianie ich
konkurencyjności;
8) zwiększanie zainteresowania producentów i konsumentów żywnością wysokiej jakości;
9) rozwój regionalny;
10) tworzenie nowych miejsc pracy.
3. Członkami Sieci mogą być następujące podmioty:
1) producenci pierwotni w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa;
2) producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-spożywczych;
3) restauratorzy i właściciele innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich;
4) sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych, hurtowi i detaliczni.
4. Członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze jest
dobrowolne.
5. Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze
(zwany dalej „Regulaminem”), jest zgodny z zasadami Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego.
6. Za sprawy merytoryczne i organizacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem Sieci
odpowiedzialny

jest

Dyrektor

Departamentu

Rolnictwa

i

Geodezji

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ROZDZIAŁ II - UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA

§2

1. Członkowie Sieci, którzy prowadzą działalność gospodarczą produkcyjną i usługową
w sektorze rolno-spożywczym zobowiązują się aktywnie promować i rozwijać rynek
produktów regionalnych i lokalnych oraz pełnić rolę dobrych ambasadorów Sieci, jak
również Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie.
2. Prawem związanym z członkostwem w Sieci jest prawo do używania oznaczenia
Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze (zwane dalej „Oznaczeniem”), którego
dysponentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
3. Podmioty członkowskie powinny:

1) prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.
4. Podmioty, poprzez swoją działalność, muszą utrzymywać więź z województwem kujawsko
- pomorskim, co oznacza, że muszą aktywnie działać na rzecz rozwoju regionu i przynajmniej
w 50% wykorzystywać surowce i produkty, które:
1) zostały wyprodukowane w województwie kujawsko-pomorskim;
2) stanowią część dziedzictwa kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego;
3) zostały wyprodukowane przez podmiot, który zachowuje związek z województwem
kujawsko-pomorskim.

§3

1. Producenci pierwotni w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa powinni
sprzedawać artykuły rolno-spożywcze, które sami wyprodukowali lub które zostały
wyprodukowane przez inne podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-spożywczych powinni stosować
surowce wyprodukowane w województwie kujawsko-pomorskim, a jeżeli potrzebne
surowce nie występują lokalnie, mogą je sprowadzać z innych regionów członkowskich
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
3. Restauratorzy i właściciele innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich powinni
używać przede wszystkim surowców i produktów pochodzących z województwa kujawskopomorskiego; w przypadku, jeżeli potrzebne surowce i produkty nie występują lokalnie,
można je sprowadzać z innych regionów członkowskich Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego pod warunkiem, że nie wpłynie to na regionalny wizerunek dania.
4. Sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych, hurtowi i detaliczni powinni prowadzić
działalność w znacznym stopniu związaną z produktami pochodzącymi z województwa
kujawsko-pomorskiego.

§4

Członkowie Sieci powinni używać Oznaczenia:
1) przy głównym wejściu do ich siedziby lub w innym widocznym miejscu;
2) na opakowaniach artykułów rolno-spożywczych, które spełniają założenia Regulaminu
Sieci oraz zasad Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;

3) w menu przy nazwie potrawy, która spełnia założenia Regulaminu Sieci oraz zasad
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego;
4) na własnych materiałach promocyjnych oraz wszędzie tam, gdzie używane są nazwy
potraw/artykułów rolno-spożywczych, które spełniają założenia Regulaminu Sieci oraz
zasady Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

§5

Członkowie Sieci muszą posiadać wiedzę na temat pochodzenia i procesów wytwarzania
artykułów rolno-spożywczych oraz historii pochodzenia sporządzanych potraw, a także
przekazywać informacje o celach funkcjonowania Sieci.

§6

Członkowie Sieci w ciągu pierwszego roku członkostwa, zobowiązani są do oddelegowania
swojego przedstawiciela na przynajmniej jedno szkolenie na temat Europejskiej Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego oraz żywności wysokiej jakości i jej promocji. Szkolenia
są organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu we współpracy z innymi instytucjami.

§7

1. Członkostwo w Sieci przyznawane jest na czas nieokreślony.
2. Po zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności związanej z członkostwem w Sieci,
członkowie zobowiązani są niezwłocznie pisemnie poinformować o tym fakcie Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd Województwa podejmuje uchwałę
odpowiednio o zawieszeniu lub o pozbawieniu członkostwa podmiotu w Sieci.
3. Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do pozbawienia lub
zawieszenia członkostwa w przypadku nieprzestrzegania przez podmiot niniejszego
Regulaminu, zasad Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego lub obowiązujących
przepisów prawa.
4. Podmioty, których członkostwo zostało zawieszone lub których pozbawiono członkostwa,
zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu emaliowanego logo z Oznaczeniem i
zaprzestania używania Oznaczenia.

5. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia emaliowanego logo z Oznaczeniem Sieci,
będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podmiot zmuszony jest
do pokrycia kosztów zakupu emaliowanego logo. Wartość zakupu emaliowanego logo
wynosi 750 koron szwedzkich. Do przeliczenia kwot wyrażonych w koronach szwedzkich
należy użyć aktualnego średniego kursu w koronach szwedzkich ogłaszanego przez NBP.

ROZDZIAŁ III - WARUNKI CZŁONKOSTWA

§8

1. Podmiot spełniający kryteria wymienione w §2, zainteresowany członkostwem w Sieci,
składa wniosek na formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, kierując go do Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) opis działalności ze szczególnym uwzględnieniem powiązania z tradycjami kulinarnymi
regionu, warunków i metod produkcji oraz pochodzenia artykułów rolno-spożywczych,
wykorzystywanych do produkcji;
2) opis produktów lub potraw zgłaszanych do sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne
Kujawy i Pomorze;
3) zdjęcia prezentujące działalność podmiotu (siedzibę, gospodarstwo, artykuły rolnospożywcze, potrawy itp.);
4) kserokopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpisu do KRS
(dotyczy działalności pozarolniczej);
5) kserokopię decyzji kategoryzacyjnej (dotyczy obiektów hotelarskich);
6) kserokopie dokumentów takich, jak: dokumenty poświadczające rejestrację przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i, o ile ma to zastosowanie, Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej. certyfikaty ekologiczne, certyfikaty systemu integrowanej produkcji i
innych dokumentów świadczących o podwyższonej jakości produktów;
7) podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
Załączniki wymienione w punktach 1-3 należy dodatkowo przedłożyć w wersji
elektronicznej; zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG na nośniku elektronicznym
(płyta CD).

§9

1.

Marszałek

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

powołuje

Zespół

Opiniujący

ds. Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze w celu zapewnienia nadzoru nad weryfikacją
wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji przedkłada Zarządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego listę rekomendowanych do realizacji wniosków.
3. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyduje o przyznaniu członkostwa w Sieci
na mocy uchwały.
4. Przyjęty podmiot otrzymuje certyfikat członkostwa, który jest corocznie aktualizowany.

ROZDZIAŁ IV - KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA

§10

1. Członkowie Sieci uzyskują następujące korzyści wynikające z członkostwa w Sieci:
1) prawo do używania Oznaczenia tj. do oznakowania swojej siedziby emaliowanym logo
i do oznakowania swoich produktów;
2) możliwość publikacji informacji dotyczących członkostwa i prowadzonej działalności na
stronach

internetowych

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego:

www.Kujawsko-

pomorskie.pl i visitkujawsko-pomorskie.pl oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci
Dziedzictwa

Kulinarnego

www.culinary-heritage.com,

jak

również

możliwość

umieszczenia na w/w stronach odnośników do własnych stron internetowych;
3) możliwość uczestnictwa w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo
Kujawsko-Pomorskie;
4) możliwość zamieszczania bezpłatnych informacji w materiałach promocyjnych
wydawanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

ROZDZIAŁ V – WERYFIKACJA I KONTROLA

§11

Województwo Kujawsko-Pomorskie zastrzega sobie prawo do weryfikowania członków Sieci
w zakresie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Członkowie Sieci podczas
kontroli, zobowiązani są udostępnić osobom kontrolującym z ramienia Województwa
Kujawsko-Pomorskiego wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających pochodzenie
artykułów rolno-spożywczych. O terminie planowanej kontroli przedsiębiorcę zawiadamia się
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ VI – OPŁATY

§12

1. Wysokość rocznej opłaty członkowskiej wynosi 150 zł.
2. Pierwszą opłatę roczną wnosi się w kolejnym pełnym roku po uzyskaniu członkostwa.
3. Opłatę roczną wnosi się na wskazany rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 30 czerwca każdego roku.
4. Opłata obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wymaganym terminie, członkostwo może zostać
zawieszone lub odebrane. W razie pozbawienia lub zawieszenia członkostwa w Sieci opłata
za dany rok nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku pozbawienia lub zawieszenia członkowstwa w sieci na podstawie § 7, opłata
wniesiona za dany rok nie podlega zwrotowi.
7. Środki pochodzące z opłat członkowskich, są przeznaczane na promocję Sieci.

Załączniki:
1) Wzór formularza wniosku o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze;
2) Wzór formularza oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

