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Producencji
Gminy Moiki

,,Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego", objgte patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, funkcjonujqce w strukturach Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa
Podlaskiego, wychodzi z !E!gi wojew6dawa
podlaskiego.

Misj4 ,,PCPL" jest wzrost dobrobytu mieszkaric6w obszar6w wiejskich wojew6dawa
podlaskiego oraz zapewnienie konsumentom dostgpu do smacmych, Swie2ych, mo2liwie
niedrogich i warto5ciowych pod wzglgdem odZywczym produkt6w rolnych i Srodk6w
spo2ywcrych, przy jednoczesnym poszanowaniu zasob6w Srodowiska naturalnego. Ulatwiaj4c
jednoczeSnie producentom zrozumienie przepis6w, kt6re z:oti4zane sq z produkcjq zywno6ci.

W ramach powy2szej inicjatywy ,JCPL" deklaruje wsparcie dla grup
rolnik6w/producent6w zainteresowanych zdobyciem wiedzy o zasadach wprowadzania
do obrotu zywno5ci oraz moi:liwodciach promocji. Wsparcie jest proponowane w ramach
nieodplatnych spotkan merytoryczno-szkoleniowych, dotycz4cych:

- wytwarzania produktu zgodnie z wymogami sanitamo-weterynaryjnymi;
- najpopularniejsrych formy dzialalno6ci producenckiej (sprzeda2 bezpo3redni4 RHD,
MLO), podatki;
- promocji produktu, dotarcia do klienta;
- systemy jakoSci w Polsce oraz korrySci wynikaj4ce z ich nabycia;
- rejestracji na LiScie Produkt6w Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- moi:liwo6ci wsp6lpracy zPCPL - ucz€stnictwo w dzialaniach inicjowanych przez Urz4d
Marszalkowski Wojew6dawa Podlaskiego.

Planowane spotkania bgdq organizowane sukcesywnie, zgodnie z kolejnoSci4 zgloszeri
oraz w miarg mo2liwoSci techniczrych i organizacyjnych, sama akcja jest bezterminowa.

W zwiqzku z poryZszym, zainteresowanych z Paistwa udzialem w powy2szej
inicjatywie, prosimy o dostarczenie, do Urzgdu Miejskiego w Mofkach (biuro obsfugi klienta
- parter budynku), wypelnionych formrixzy zgloszeniowych, w terminie do dnia 23 lioca br.

Wigcej szczeg6l6w majduje sig na stronie PCPL.wrotapodlasia.pl
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W zalaczeniu:

- fonnularz zgloszeniowy
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Formularz zgloszeniowy
na spotkanie z PCPL

(lmie i NazrYiska)

(adrcs)

(tel.)

Liczba

Preferujemy spotkanie on-lin e/ stacjonarne*

' niepotnebne slaeilit

Grupa docelowa (kto bgdzie na spotkaniu?):

Tematyka (prosimy zanaczy 6):
l. higiena produkcji, zagadnienia sanitamo-weterynaryjne,
2. formy &ialalnoSci producenckiej, podatki,
3. promocj4 systemy jako6ci,
4. mamy specyficzne potrzeby (prosimy okeSli6

(c4,telny podpis)


