Wniosek o nadanie znaku towarowego gwarancyjnego
„Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”
Nazwa produktu/usługi

Nazwa firmy:
Osoba składająca
wniosek
Miejsce produkcji/
świadczenia usługi

Adres firmy:
Telefon:
E-mail:
Wielkość firmy1)

Rodzaj produktu lub usługi zgodnie z załączonym wykazem2)

Opis cech produktu lub usługi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wyjątkowości

Surowce użyte do wytworzenia produktu (nie dotyczy usług)

Metoda wytworzenia produktu lub składowe usługi

Stosowane procedury jakościowe

Data i podpis osoby upoważnionej

Spis załączników

OBJAŚNIENIA
1)

Klasyfikacja zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z
tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym
przedsiębiorcą.
2)

Rodzaj produktu lub usługi:

Produkty rolne i środki spożywcze, napoje spirytusowe, potrawy:
•
mięso świeże i podroby;
•
produkty wytworzone na bazie mięsa;
•
sery;
•
inne produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym: jaja, miód, inne produkty mleczne;
•
oleje i tłuszcze (w tym masło i margaryna);
•
owoce, warzywa i zboża świeże i przetworzone;
•
świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty z nich wytwarzane;
•
ocet, cydr, wino, piwo, nalewki, inne napoje alkoholowe;
•
chleb, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze;
•
makarony;
•
napoje z ekstraktów roślinnych;
•
czekolada i produkty pochodne;
•
sól;
•
gotowe dania.
Usługi:
•
•
•
•

edukacyjne;
sanatoryjne i zdrowotne;
rekreacyjne i turystyczne;
organizacji wydarzeń propagujących prozdrowotny styl życia (konferencje, kiermasze, warsztaty, itp.).

