A Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete
Pályázatot hirdet

„Bihar Kincse”
termékdíj elnyerésére 2010. évben
1. A pályázat célja:
Biharban (Berettyóújfalui statisztikai kistérségben) előállított termékek magas minőségi
színvonalának elismerése, a termékek tájjellegének erősítése, a térség ismertségének
fokozása, népszerűsítése.
2. A pályázók köre:
Biharban (Berettyóújfalui statisztikai kistérségben) működő, székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek, természetes személyek, valamint társadalmi és civil
szervezetek, amelyek az adott terméket a kistérség területén állítják elő.
Egy pályázó csak egy termékre, termékcsoportra nyújthat be pályázatot.
3. A termék:
Kizárólag kereskedelmi forgalomra képes termék, tárgy, amely a térségre jellemző
alapanyagból, illetve helyi hozzáadott értékkel a térségben készül és megjelenésében
egyediséget hordoz.
A kitüntető díjra pályázott termék legyen besorolható a következő kategóriák egyikébe:
-

kézműves alkotás, kézműipari termék,
mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék,
ipari termék.

Fontos!
Felhívjuk figyelmüket, hogy akik a 2009. évben indultak és termékdíjat kaptak, azok idén
új termékkel/termékcsoporttal nevezzenek, mivel a díj visszavonásig érvényes!
4. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, amely a Bihari Önkormányzatok
Szövetsége Egyesülete internetes honlapjáról www.bihariterseg.hu tölthető le.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), zárt borítékban, postai úton ajánlott
küldeményként a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
címre kell elküldeni, vagy személyesen a fenti címre munkanapokon 8.00-14.00 között
eljuttatni.
A borítékon kérjük feltüntetni:

„BiharKincse Pályázat 2010”
A pályázatok beérkezésének határideje:

2010. október 4.
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5. Az elbírálás szempontrendszere:
Az elbírálás az 1. pontban meghatározott célok, valamint a 3. pontban felsorolt feltételek
figyelembevételével történik.
Előnyt élveznek a környezetbarát-, bio-, valamint ökotermékek, továbbá azok a termékek,
amelyek előállítása környezetbarát-, bio-, ökotechnológiával, illetve környezetkímélő
anyagok felhasználásával történik.
Nem kerül elbírálásra a beérkezési határidő után érkezett pályázat, valamint az a pályázat,
amely nem az erre a célra szolgáló adatlapon lett benyújtva. Amennyiben egy pályázó
több pályázatot nyújt be, úgy az összes pályázatát kizárja az elbírálásból.
6. Egyéb tudnivalók:
A pályázat kihirdetésére a XIII. Bihari Számadó Napok kiállítás és vásáron kerül sor
2010. október 16-án 10.00-kor.
A nyertes pályázó oklevelet kap, valamint feltüntetheti termékein a “BiharKincse”
emblémát. A díjazott pályázó részére 500db embléma, valamint az embléma elektronikus
formája az oklevéllel együtt kerül átadásra.
Az embléma használatára vonatkozó szabályzat megtalálható a Bihar Önkormányzatok
Szövetsége Egyesülete honlapján, a www.bihariterseg.hu címen.

