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Tworzymy 

lokalny rynek dla lokalnie wyprodukowanych produktów żywnościowych

Kontakt:  MARIA GORZKOWSKA    664.067.824 |   maria.gorzkowska@fpds.pl |  

KRYTERIA

Dla produktów przetworzonych
• związek z określonym regionem 

pochodzenia w Małopolsce;

• nieprzemysłowy sposób produkcji, przy 

użyciu lokalnych, naturalnych surowców

• naturalne metody konserwacji;

• stosowanie zasad poszanowania zasobów 

naturalnych i ochrony środowiska.

Dla produktów nie przetworzonych
• gospodarstwa rolne stosujące 

ekologiczne metody upraw/hodowli 

(certyfikat) lub produkcja integrowana 

bądź też stosowanie metod tradycyjnych 

w skali nieprzemysłowej.

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski wyróżnia produkty żywnościowe 

wiadomego pochodzenia, wyprodukowane metodami tradycyjnymi i 

nieprzemysłowymi, które wykorzystują surowce z Małopolski. Są to produkty, które 

najlepiej kupować wprost od producenta w gospodarstwie, na targu, w klubie 

zakupowym czy też za pośrednictwem Internetu.

KORZYŚCI

Promocja & dystrybucja
• prawo do korzystania przez rok ze znaku 

Produkt Lokalny z Małopolski oraz udział w 

systemie sprzedaży Tu Kupisz Produkt 

Lokalny z Małopolski, 

• promocja na stronach: 

http://produktlokalny.pl i partnerów oraz w 

mediach społecznościowych– produktlokalny

• nowe możliwości dystrybucji i sprzedaży.

Wsparcie
• Dostęp do usług prawnych, finansowych i 

innych po konkurencyjnych cenach.

• Kształtowanie przepisów oraz polityki na korzyść
producentów żywności lokalnej

• Możliwość udziału w inicjatywach i projektach 

JAK PRZYSTĄPIĆ

Krok 1:
Konsultacja z przedstawicielem programu.  

Krok 2:
Wypełnienie i złożenie formularza wniosku 

wraz z opłatą.

Krok 3:
Wizyta certyfikująca u producenta

Krok 4:
Decyzja o przyznaniu certyfikatu na okres do

końca 2022 podejmowana przez Kapitułę

Certyfikatu PLM na podstawie rekomendacji

CENNIK 2021-2

Gospodarstwa rolne 
360 – 840 zł (w zależności od wielkości)

Produkty przetworzone
Sery i produkty mleczne 200-600 zł
Mięso, wędliny, drób, ryby 300-700 zł
Produkty zbożowe 100-500 zł
Oleje i tłuszcze roślinne 100-700 zł
Owoce, warzywa, orzechy 100-700 zł
Dania gotowe i potrawy 100-700 zł
Napoje 100-700 zł
Słodycze, cukiernicze 100-400 zł
Inne do uzgodnienia

Ceny netto ustalane w zależności od liczby produktów 

zgłaszanych do certyfikacji

Certyfikat PLM został utworzony przez rolników i producentów produkujących metodami 

nieprzemysłowymi w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska”, który był realizowany                         

w latach 2011-17 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Małopolska Izba Rolnicza jest partnerem programu certyfikat PLM oraz                            

systemu Tu Kupisz Produkt Lokalny z Małopolski, a firma społeczna Iso-Tech jest operatorem

Informacja/formularze http://produktlokalny.pl j

W skład kapituły wchodzą rolnicy 

i producenci, doświadczeni            

w sprzedaży bezpośredniej

http://produktlokalny.pl/
http://produktlokalny.pl/

