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- zg³oszenie grupy produktów wymaga akceptacji Organizatora

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROMOCJI POLSKICH PRODUKTÓW
AGRO POLSKA

REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów jest
God³o Promocyjne AGRO POLSKA, presti¿owy symbol gospodarczy wyró¿niaj¹cy
najlepsze produkty bran¿y rolnej, przetwórstwa rolno-spo¿ywczego oraz przemys³u i
nauki. Plebiscyt adresowany jest do wszystkich podmiotów trudni¹cych siê tego
rodzaju dzia³alnoœci¹ na terenie Polski.
2. Organizator MTR Miêdzynarodowe Targi Rzeszowskie jest administratorem
Ogólnopolskiego Programu AGRO POLSKA, oraz wy³¹cznym w³aœcicielem praw
maj¹tkowych do god³a i has³a AGRO POLSKA .
3. God³o Promocyjne AGRO POLSKA jest dobrem chronionym prawnie.
II. CEL PROGRAMU
?
wyró¿nienie i promocja wysokiej jakoœci produktów spo¿ywczych

odznaczaj¹cych siê tradycyjn¹ metod¹ wytwarzania, odznaczaj¹cych siê
szczególnymi walorami jakoœciowymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi,
estetycznie opakowanych, wytworzonych przez podmioty maj¹ce swe zak³ady na
terenie Polski, które ze wzglêdu na dostêpnoœæ, oryginalnoœæ i popularnoœæ wœród
konsumentów reprezentuj¹ poziom nieprzeciêtny, godny do naœladowania. Program
ma doprowadziæ do powstania rynku produktów o wysokiej jakoœci i wyj¹tkowoœci,
oferowanych przez producentów dzia³aj¹cych na terenie Polski, oraz kreowaæ
pozytywny wizerunek w œwiadomoœci klientów.
promocja oryginalnych i nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych
?
i technologicznych w zakresie przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, upowszechnianie
wysokiej jakoœci maszyn do przetwórstwa spo¿ywczego, nowatorskich technologii
produkcji rolnej i spo¿ywczej, daj¹cych produkty o wysokich w³aœciwoœciach
uwzglêdniaj¹cych standardy ekologiczne oraz us³ug dla przemys³u rolnego.
promocja przedsiêbiorczoœci w zakresie produkcji rolnej i spo¿ywczej, w tym
?
organizacji dystrybucji i sprzeda¿y.
propagowanie dzia³añ kreuj¹cych pozytywny wizerunek produktów
?
rolno-spo¿ywczych wytworzonych w Polsce celem zwiêkszenia zainteresowania
odbiorców i kontrahentów oferowanymi artyku³ami, jak równie¿ u³atwienie wyboru
towarów wysokiej jakoœci o przystêpnych cenach. Utrwalanie i pog³êbianie
lojalnoœci konsumentów do produktów wyprodukowanych w Polsce.
promowanie w kraju i za granic¹ wyró¿nionych produktów rolnych i
?
spo¿ywczych dziêki trwa³emu i korzystnemu oznaczeniu ich God³em AGRO
POLSKA .
III. UPRAWNIENIA LAUREATÓW AGRO POLSKA
1. Uprawnione do stosowania i pos³ugiwania siê God³em Promocyjnym AGRO
POLSKA s¹ przedsiêbiorstwa, zak³ady produkcyjne, instytuty bran¿owe oraz inne
organizacje gospodarcze, dzia³aj¹ce na rynku produktów rolno-spo¿ywczych,
którym w wyniku oceny zostanie przyznane prawo do oznaczenia konkretnego
produktu lub grupy produktów, œwiadczonych us³ug lub rozwi¹zañ technicznych i
technologicznych zastosowanych w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym oraz us³ug dla
przemys³u rolnego.
2. Umowa miêdzy Laureatem a Organizatorem Programu okreœla prawo do u¿ywania
God³a Promocyjnego, a zasady i prawa jego stosowania stwierdza licencja udzielana
w formie pisemnej przez Organizatora– Administratora Znaku.
3. Laureatom Programu Promocyjnego AGRO POLSKA przys³uguje prawo:
- oznakowania God³em Promocyjnym wyró¿nionego produktu lub us³ugi.
- umieszczenie obok nazwy produktu lub us³ugi God³a Promocyjnego i logo Laureata
wraz z informacj¹ we wszystkich materia³ach promocyjnych, drukach reklamowych,
etykietach wyrobów a tak¿e wykorzystaniu w kampaniach reklamowych
prowadzonych w mediach.
- korzystanie z bezp³atnej promocji w drukach reklamowych oraz tekstach
promocyjnych Organizatora AGRO POLSKA.
- prezentacji Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych, w których
uczestniczy Organizator.
4. W ramach AGRO POLSKA przeprowadzana jest równie¿ weryfikacja produktów
posiadaj¹cych certyfikat ekologii. Laureaci
posiadaj¹cy certyfikat ekologii
otrzymaj¹ prawo u¿ywania dodatkowego znaku graficznego ECO AGRO POLAND.
5. God³o AGRO POLAND-EURO QUALITY skierowane jest do firm
wytwarzaj¹cych wysokiej jakoœci produkty przeznaczone na eksport i nadawane jest
„polskim szlagierom eksportowym”.

IV. WARUNKI I TRYB UDZIELANIA PRAWA DO STOSOWANIA GOD£A
PROMOCYJNEGO AGRO POLSKA
1. Administrator God³a Promocyjnego jako Organizator AGRO POLSKA zobowi¹zany
jest do: przyjmowania zg³oszeñ, aran¿owania pracy Komisji Ekspertów, og³oszenia
wyników oceny.
2. Uczestnicy o wynikach oceny zostan¹ powiadomieni w formie pisemnej. Dodatkowo
Laureaci zostan¹ powiadomieni o terminie oraz sposobie odbioru certyfikatu
potwierdzaj¹cego otrzymanie God³a Promocyjnego „AGRO POLSKA”.
3. Warunki udzia³u:
- Nominacji do Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA udziela
Urz¹d Marsza³kowski lub inna instytucja powo³ana przez organizatora. Nominacji do
Programu mo¿e udzieliæ organizator na wniosek komisji ekspertów. W przypadku braku
nominacji organizator ma prawo odmówiæ rejestracji produktu.
Wniosek
o nominacjê traktowany jest jako zg³oszenie udzia³u w przypadku uzyskania nominacji.
- Zg³oszenia do udzia³u przyjmowane s¹ od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej maj¹cych siedzibê w Polsce,
zg³aszaj¹cych do AGRO POLSKA produkty bran¿y rolno-spo¿ywczej, maszyny b¹dŸ
technologie wdro¿one w przetwórstwie rolno-spo¿ywczym oraz us³ugi dla przemys³u
rolnego.
4. Dokumentacja:
- Podmioty zainteresowane przyznaniem God³a Promocyjnego sk³adaj¹ zg³oszenie oraz
dokumenty potwierdzaj¹ce dopuszczenie produktu do obrotu na rynku
i zaœwiadczaj¹ce jego jakoœæ.
5. Op³aty:
W sk³ad op³at wchodzi op³ata rejestracyjna i op³ata weryfikacyjna.
Op³ata rejestracyjna – niezale¿na od liczby zg³aszanych produktów wynosi:
400 z³ za ubieganie siê o God³o Promocyjne AGRO POLSKA, AGRO POLAND-EURO
QUALITY
Op³ata weryfikacyjna – zale¿na od liczby zg³aszanych produktów oraz wielkoœci
przedsiêbiorstwa:
a) Przedsiêbiorstwa mikro (do 10 osób zatrudnionych)
1000 z³ za zg³oszenie jednego produktu.
1500 z³ za zg³oszenie dwóch produktów.
2000 z³ za zg³oszenie trzech lub wiêcej produktów.
b) Pozosta³e przedsiêbiorstwa (powy¿ej 10 osób zatrudnionych)
1500 z³ za zg³oszenie jednego produktu.
2000 z³ za zg³oszenie dwóch produktów.
2500 z³ za zg³oszenie trzech lub wiêcej produktów.
- za grupê produktów oznaczaj¹c¹ ró¿ne odmiany, smaki b¹dŸ opakowania tego samego
produktu pobierana jest op³ata weryfikacyjna jak za dwa produkty.
- za wniosek o przed³u¿enie licencji, Laureaci poprzednich Edycji AGRO POLSKA
ponosz¹ jedynie op³atê weryfikacyjn¹.
- do wszystkich podanych kwot nale¿y doliczyæ 23% podatku VAT.
- op³aty obejmuj¹ koszty organizacji i nie podlegaj¹ zwrotowi.
- p³atnoœci wynikaj¹ce ze „Zg³oszenia Uczestnictwa” nale¿y dokonaæ na konto
Organizatora w Banku Alior Centrala Warszawa: 66 2490 0005 0000 4530 3806 4507
lub gotówk¹ w biurze MTR.
V. PROCES WERYFIKACJI
1. Przed rozpoczêciem ustalone s¹ kryteria oceny, podane nastêpnie do wiadomoœci
uczestników Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA.
2. Organizator powo³uje Komisjê Ekspertów, która opiniuje wszystkie zg³oszenia oraz
na podstawie dokumentacji z³o¿onej przez uczestnika i oceny wyrobów, wystêpuje z
wnioskiem do Organizatora o przyznanie prawa do u¿ywania God³a Promocyjnego
AGRO POLSKA. Kryteriami oceny s¹ walory techniczne, jakoœciowe i rynkowe
zg³aszanych produktów. Cz³onkowie Komisji Ekspertów wchodz¹ w sk³ad Kapitu³y
God³a Promocyjnego AGRO POLSKA .
3. Ka¿dy uczestnik zobowi¹zany jest dostosowaæ siê do ustaleñ organizatora Programu
okreœlaj¹cego czas i miejsce oceny.
4. Prawo do oznakowania i pos³ugiwania siê God³em Promocyjnym wyró¿nionego
produktu lub grupy produktów jest przywilejem udzielonym na okres 1 roku od daty
przyznania. Mo¿liwoœæ przed³u¿enia prawa do stosowania God³a Promocyjnego bêdzie
ka¿dorazowo okreœlana przez szczegó³owe zasady zawarte w formie nowej Licencji.
- Laureaci AGRO POLAND-EURO QUALITY uzyskuj¹ jednoczeœnie uprawnienia do
wykorzystania God³a Promocyjnego AGRO POLSKA .
- w sytuacjach umotywowanych wzglêdami spo³ecznymi i gospodarczymi Kapitu³a
God³a Promocyjnego AGRO POLSKA mo¿e przyznaæ jako wyró¿nienie honorowe
prawo u¿ywania God³a podmiotom nieuczestnicz¹cym w AGRO POLSKA.
VI. TERMIN SK£ADANIA ZG£OSZEÑ ORAZ FORMÊ I PROCEDURÊ
ROZDANIA LICENCJI OKREŒLA ORGANIZATOR

Regulamin zatwierdzono dnia 30.01.2018 r.

