
ZNAKIEM MARKI LOKALNEJ DOLINA KARPIA 
 

oznaczane są produkty i usługi charakteryzujące się 
wysoką jakością, gwarancją pochodzenia i przyjaznością 
dla środowiska. Są to produkty rękodzielnicze, spożywcze, 
jak również użytkowe. A wśród usług wyróżnionych znakiem 
znajdują się oferty turystyczno-rekreacyjne, edukacyjne, 
gastronomiczne i noclegowe. 

Wszystkie one spełniają kryteria dopuszczające związane 
z prowadzeniem działalności zgodnie ze standardami 
prawnymi i etycznymi, wymogami ochrony środowiska, 
przy braku przeterminowanego zadłużenia. Kolejnym 
etapem jest spełnienie kryteriów merytorycznych, do których 
należą: związek z regionem (wyjątkowść i niepowtarzalność), 
jakość, przyjazność dla środowiska, przyjazność dla klienta, 
dostępność i współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia. 
O prawo do używania i posługiwania się znakiem mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy faktycznie działający na obszarze 
Doliny Karpia, a także prowadzący działalność wytwórczą 
w rolnictwie w zakresie upraw  rolnych, chowu i hodowli 
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, jak również organizacje posiadające siedzibę 
i faktycznie działające na obszarze Doliny Karpia, choćby 
nie posiadały statusu przedsiębiorcy.

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA 
ul. Rynek 2, 32-640 Zator
tel./fax: 33 841 05 84
e- mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.eu
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ROLĄ MARKI LOKALNEJ DOLINA KARPIA 

jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nią 
znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi 
i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy 
klientami, producentami i regionem Doliny Karpia. 
Zachęcamy wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze, 
organizacje społeczne i instytucje do włączenia się w system 
wspólnej promocji i sprzedaży produktów i usług związanych 
z Doliną Karpia, a mieszkańców i turystów do zakupu 
produktów oraz korzystania z usług objętych znakiem 
marki lokalnej Dolina Karpia. 
Kupując produkty i usługi rekomendowane znakiem marki 
lokalnej Dolina Karpia, wspierasz lokalnych przedsiębiorców 
oraz przyczyniasz się do zachowania unikatowych walorów 
przyrodniczych i kulturowych regionu. Odwiedzając 
Dolinę Karpia koniecznie szukaj produktów i usług 
wyróżnionych tym znakiem!

Znajdziesz je na www.dolinakarpia.eu

wysoka jakość przyjazność 
dla środowiska

gwarancja 
pochodzenia przyjazność 

dla klienta

WYRÓŻNIJ 
swój produkt lub usługę 
oznaczając ją znakiem 

MARKI LOKALNEJ 
DOLINA KARPIA!

Ulotka informacyjna dla producentów i usługodawców  
z Doliny Karpia, których produkty i usługi cechuje:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  

z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Zapoznaj się   z Regulaminem przyznawania,  
używania i posługiwania się znakiem promocyjnym  
Dolina Karpia dostępnym na www.dolinakarpia.eu

Sprawdź   termin najbliższego naboru wniosków 
kontaktując się ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia 
lub odwiedzając www.dolinakarpia.eu

Wypełnij   Wniosek o przyznanie prawa do używania 
i  posługiwania się Znakiem Promocyjnym Dolina Karpia 
dostępnym na www.dolinakarpia.eu

Złóż   Wniosek w terminie naboru  
   w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia

Poczekaj   na decyzję Kapituły  
Znaku Promocyjnego Dolina Karpia.

 W przypadku pozytywnej decyzji Kapituły 

Przede wszystkim ODKRYJ
 przyrodę Doliny Karpia podczas spływów 

kajakowych rzeką Skawą i Wisłą 
z kajaki-na-skawie.pl i kajaki-na-wisle.pl 
oraz rowerem korzystając z wypożyczalni 
firmy Bon Bon.

Następnie ZASMAKUJ
 produkty lokalne Doliny Karpia: karpia 

wędzonego i w zalewach ze Skarby Doliny 
Karpia, krówkę zatorską, lody zatorskie 
oraz wafelki zatorskie z Lolly Polly, 
miód rzepakowy z Pasieki na Zastawiu, 
chleb Revel z Doliny Karpia oraz lody 
tradycyjnej produkcji – smaki Doliny 
Karpia z Restauracji Revel i wiele innych, 
które znajdziesz na Stoisku Produktów 
Lokalnych w Supermarkecie HANA;

 menu Doliny Karpia lokalne  
w Restauracji Revel, w tym pizzę 
z karpiem wędzonym i karpia królewskiego;

 mąkę orkiszową oraz ziarna orkiszu 
od DIOGRA wykorzystując je 
w codziennej diecie.

ZRÓB TO SAM

 poznaj pszczeli świat i pszczelarskie wyroby 
na warsztatach z Pasieką na Zastawiu;

 poznaj tajniki wytwarzania krówki zatorskiej 
na warsztatach z Lolly Polly.

Oczywiście ODPOCZNIJ
 w najlepszych w Dolinie Karpia 

ośrodkach wypoczynkowych MOLO 
Resort oraz Radocza Park z bogatym 
zapleczem gastronomicznym i strefą SPA;

 w najlepszym w Dolinie Karpia pensjonacie 
Villa Natura  z atrakcyjną strefą rekreacyjną;

 w najlepszym w Dolinie Karpia 
Gospodarstwie Agroturystycznym 
 „Ranczo w Dolinie Karpia”  
z sielskim klimatem i duszą.

DOLINA KARPIA  nazywana 
również „Mazurami Małopolski”, to obszar 
o niewielkich rozmiarach, ale dużej 
osobowości. Niepowtarzalny, malowniczy 
krajobraz ukształtowany przez naturę 
i ludzkie dłonie. Bogactwo przyrodnicze, 
liczne zbiorniki wodne, wiejski klimat, ścieżki 
piesze, trasy rowerowe, spływy kajakowe 
po Wiśle i Skawie, lasy i pagórki, to wszystko 
mieści się na zaledwie 310 km2. Tu można 
poczuć klimat dawnego Księstwa Zatorskiego 
z jego bogatą kulturą i historią, która odbiła 
swój ślad na zamkach, pałacach i kościołach. 
Zetknąć się z wielowiekową tradycją hodowli 
karpia, skosztować tej wyśmienitej ryby 
przyrządzanej na setki sposobów, a także 
poznać inne wyjątkowe produkty lokalne. 
Zaznać odrobiny spokoju i relaksu w kontakcie 
z naturą, z dala od zgiełku wielkich miast.

Pierwsze kroki, by uzyskać znak marki lokalnej 
Dolina Karpia i być w gronie NAJLEPSZYCH!

 Olga Gałek  
Przewodnicząca Kapituły  
(Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych)

 Ewa Wachowicz
 Ewa Cieślik (Uniwersytet Rolniczy)
 Renata Nowicka  

(MAKRO Cash and Carry Polska S.A.)

 Edyta Mazur 
(Urząd Marszałkowski  
Województwa Małopolskiego)

 Marcin Polus  
(Stowarzyszenie Małopolskich  
Kucharzy i Cukierników)   

W gronie Kapituły Znaku Promocyjnego Dolina Karpia zasiadają:

Poznaj wyjątkowe i niepowtarzalne produkty i usługi 
w Dolinie Karpia korzystając z ofert oznaczonych 
znakiem marki lokalnej Dolina Karpia:

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA 
 

we współpracy ze społecznością lokalną, partnerami 
samorządowymi i sympatykami przez wiele lat budowało 
markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na 
zrównoważonym rozwoju przy wykorzystaniu lokalnych 
zasobów kulturowych i przyrodniczych. Zwieńczeniem prac 
nad marką lokalną jest znak słowno-graficzny w postaci 
witrażowego, energetycznego i przykuwającego uwagę karpia, 
którego mnogość kolorów nawiązuje do magii łuski karpia 
i czasów królewskich, kiedy to wszelkie ważne symbole i treści 
przedstawiano na witrażach. 

Podpisz  Umowę licencyjną na używanie 
i posługiwanie się  Znakiem Promocyjnym Dolina Karpia

Oznacz   swój produkt i usługę Znakiem Promocyjnym 
Dolina Karpia i ciesz się korzyściami wynikającymi 
z uczestnictwa w elitarnym Programie marki lokalnej 
Dolina Karpia


