
 

REGULAMIN 

Co to jest KOGUTEK i po co został stworzony? 

 KOGUTEK Znak Jakości "Doliny Raby" może być przyznawany produktom, usługom oraz 

miejscom które wpływają na rozwój i aktywizację usług turystycznych i kulinarnych na 

terenie LGD "Dolina Raby". W pierwszej edycji KOGUTKA powstanie katalog z wybranymi 

podmiotami, natomiast w przyszłości dodatkowo będą stworzone specjalne tablice, mapa 

oraz inne gadżety zawierające ww. znak jakości. 

 Nazwa znaku jest bezpośrednio związana z najważniejszymi obszarami promocji terenu.  

A przede wszystkim z produktem kulinarnym jakim jest rosół polski, zgłoszony przez LGD 

"Dolina Raby" na listę produktów tradycyjnych MRiRW.  

W jakich kategoriach będzie przyznawany? 

Znak jakości Doliny Raby, będzie przyznawany w pięciu kategoriach. 

a. Śpij spokojnie w "Dolinie Raby" - niebieski KOGUTEK 

a. Puchowe poduchy - nocleg w agroturystyce 

b. Łóżko z baldachimem - noclegi o podwyższonym standardzie 

b. Regionalny Przystanek Kulinarny - żółty KOGUTEK 

a. Lokalne przysmaki  

b. Restauracje na szlaku KOGUTKA 

c. Aktywnie w plenerze - zielony KOGUTEK 

d. Raz na ludowo! - rękodzieło regionalne - fioletowy KOGUTEK 

e. Wiejska turystyka kulturowa - pomarańczowy KOGUTEK 

Jakie są kryteria przyznania KOGUTKA? 

KOGUTEK zostanie przyznany podmiotom, które spełnią poniższe kryteria: 

 posiadają miejsce, produkt lub usługę, która przyczynia się do promocji turystyki lub 

kulinariów na terenie LGD "Dolina Raby" 



 produkt, usługa lub miejsce istnieją na rynku co najmniej rok; 

 produkt, usługa lub miejsce odznaczają się walorami przyrodniczymi, kulturowymi lub 

historycznymi bezpośrednio związanymi z terenem objętym działaniem LGD "Dolina Raby"; 

 w przypadku produktów lokalnych wykonywane są one z dostępnych na lokalnym rynku 

składników w sposób ekologiczny lub tradycyjny; 

 w przypadku restauracji podawane są tam potrawy regionalne, przygotowywane zgodnie  

z zasadami SLOW FOOD; 

 w przypadku gospodarstw agroturystycznych muszą one oprócz noclegu posiadać jakieś 

dodatkowe atrakcje, które będą interesujące dla poszczególnych turystów; 

 w przypadku dostarczycieli plenerowych atrakcji turystycznych, to powinny wykorzystywać 

przyrodnicze, kulturowe lub historyczne walory obszaru LGD "Dolina Raby"; 

 w przypadku twórców ludowych powinni oni wykazać się już jakimś dorobkiem, a także 

umieć zaprezentować swoje umiejętności; 

 W przypadku obiektów wpisujących się do kategorii turystyka kulturowa będą brane pod 

uwagę następujące kryteria: data powstania, dostępność, forma prezentacji zbiorów itp.; 

 Na przyznanie znaku jakości wpłyną także: zasoby techniczne, czystość, gościnność, 

obsługa  

i sprawność w działaniu, przyjazność dla rodzin z dziećmi, atrakcje i usługi dodatkowe, przyjazność 

dla osób niepełnosprawnych, przyjazność dla grup biznesowych, dostęp do Internetu, obsługa  

w obcych językach 

Kto wchodzi do Kapituły przyznającej KOGUTKA? 

 Zarząd LGD „Dolina Raby” 

Jaka jest procedura przydzielania i stosowania znaku jakości? 

 Kapituła przyznawania KOGUTKA będzie się zbierać raz w roku i przyznawać nowe znaki 

oraz weryfikować zasadność przyznanych wcześniej. 

 Przyznanie znaku jakości na obecnym etapie nie wiąże się z żadnymi kosztami.  

Jakie są korzyści dla podmiotów, którym znak zostanie przyznany? 

 promocja ze strony LGD "Dolina Raby" na stronie WWW, targach, imprezach promocyjnych 

 promocja przez Lokalną Informację Turystyczną "Frankówka Mała", umieszczenie na stronie 

www.frankowka.pl w specjalnie do tego przeznaczonej zakładce 

 Integracja i wzajemna wymiana doświadczeń 

 Pomoc w tworzeniu kompleksowej oferty turystyczno-kulinarnej 

 preferencyjny udział w szkoleniach, warsztatach, targach 

 posiadanie znaku jakości to również silniej podparte uzasadnienie realizacji projektu w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

 


