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Ogłaszamy nowy nabór do programu certyfikacji! 
 

W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
otrzymaliśmy fundusze na przyznanie Certyfikatu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 

kolejnym producentom! Dlatego teraz przyznajemy go bezpłatnie! 
 

Już 33 producentów regionalnych posługuje się  
Certyfikatem Zielona Dolina Żywności i Zdrowia! 

 
Jeśli: 

➢ Jesteś producentem rolnym bądź przetwórcą żywności? 
➢ Działasz na terenie Dolnego Śląska? 
➢ Chcesz rozwijać swój biznes i poszerzyć swój rynek zbytu? 
➢ Planujesz rozwój i szukasz nowych klientów? 

 
Zgłoś się do nas! 

Bezpłatnie przeprowadzimy audyt  
i nadamy Ci prestiżowy certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 

 
Co to jest certyfikat Zielona Dolina Żywności i Zdrowia?  
 
To znak towarowy, który będziesz mógł używać na swoich produktach. Jego celem jest 
wyróżnienie najlepszych lokalnych wyrobów z branży rolno-spożywczej, dając im szansę 
zaistnienia w świadomości klientów, jako produkt z gwarantowaną jakością.  
 
Co zyskujesz dzięki certyfikatowi? 
 

➢ włączenie Twojej działalności do sieci dystrybucji produktów certyfikowanych 
(sklepy internetowe, sklepy stacjonarne, mobilne punkty sprzedaży), co 
bezpośrednio wpływa na tworzenie regionalnych powiązań między dostawcami 
a odbiorcami produktów 

➢ wymierne wsparcie promocyjne i dystrybucyjne oraz doradztwo  
w innowacyjnym rozwoju, w tym dostosowaniu się do globalnego nurtu 
ekologicznych upraw i produkcji żywności 

Manager ds. systemów 

certyfikacji: 

 

Paweł Paszkowski 

tel. 502 003 148 

pawel.paszkowski@dzddozedo.pl 
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➢ dostęp do wiedzy w obszarze opracowania strategii sprzedaży zgodnej  
z potrzebami konsumenta i kreowania unikalnych wartości produktu dla 
wybranych rynków docelowych 

➢ możliwość uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, targach i pokazach, 
organizowanych przez Dolnośląską Zieloną Dolinę, co znacząco wpływa na wzrost 
rozpoznawalności marki Twojego produktu, jej przewagę konkurencyjną, a także 
poszerzenie kanałów dystrybutorów i grona odbiorców (najbliższa już w 
listopadzie!) 

 
Jaki produkt może uzyskać certyfikat? 
 
Każdy, który: 

➢ pochodzi z sektora rolno-spożywczego lub szeroko pojętej bio-produkcji, 
zwłaszcza jeśli jest to żywność ekologiczna 

➢ charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi 
➢ wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców 

bądź swoistych tradycyjnych technik, co czyni go produktem lokalnym i 
wizytówką regionu 

 
Jak uzyskać certyfikat? 
Certyfikat nadaje kapituła znaku składająca się głównie z przedstawicieli Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, w oparciu o otrzymaną dokumentację i przeprowadzony 
audyt.  
Procedura składa się z: 

➢ złożenia wniosku 
➢ audytu na miejscu, przeprowadzany według przejrzystych kryteriów  
➢ pozytywnej decyzji Kapituły 
➢ przyznania certyfikatu i prawa do posługiwania się znakiem Zielona Dolina 

Żywności i Zdrowia 
 
 

Zapraszamy do kontaktu i aplikowania! 
 

Jak uzyskać certyfikat:  
http://www.dzddozedo.pl/certyfikacja 

 
Poznaj certyfikowane produkty: 

http://www.dzddozedo.pl/certyfikacja-wykaz-certyfikowanych-produktow 

 
Kontakt:  

http://www.dzddozedo.pl/#kontakt 
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