
                                                          

 

P A R T N E R S T W O 

PAPRYKOWY SZLAK 
 

 

 

 

Mając  na uwadze rozwój społeczności lokalnej subregionu radomskiego Województwa 

Mazowieckiego na obszarze którego wytwarzany jest Produkt Tradycyjny „Papryka 

Przytycka” (powiaty: białobrzeski, przysuski, radomski ) powołuje się partnerstwo o nazwie 

Paprykowy Szlak. 

 

 

I. Cel strategiczny partnerstwa 

Celem partnerstwa jest współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, 

rolnikami, organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka 

Przytycka” obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację przez 

Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne 

 

II. Zadania Partnerstwa 

Do najważniejszych zadań Partnerstwa należy: 

 Promocja produktu „Papryka Przytycka”                                                                                    

 Integracja lokalnego środowiska producentów papryki 

 Utworzenie „grupy” uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację produktu 

Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne 

 Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z 

papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich 

 Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych 

 



                                                          
 

 Utworzenie projektu współpracy związanego z papryką miedzy lokalnymi 

grupami działania 

 Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu 

środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów, obszaru 

Paprykowego Szlaku 

  

 Przygotowanie i redagowanie strony internetowej  www.paprykaprzytycka.eu 

 

 

III. Zasady funkcjonowania partnerstwa 

§ 1 

Partnerstwo działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Jest organizacją nieformalną 

skupiającą partnerów na zasadzie dobrowolnej współpracy do osiągnięcia  celu 

strategicznego. 

 

§ 2 

Członkiem - partnerem  można zostać podpisując deklarację przystąpienia do współpracy w 

ramach partnerstwa „Paprykowy Szlak”. Podpisanie deklaracji stanowi akceptację wszystkich 

zapisów zawartych w niniejszych zasadach.  

 

§ 3 

Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych 

członków-partnerów akceptujących cele i zasady funkcjonowania partnerstwa, wyrażających 

swoją decyzje w formie pisemnej deklaracji składanej na ręce lidera partnerstwa. 

 

§ 4 

http://www.paprykaprzytycka.eu/


                                                          
 Każdy członek-partner skupiony w partnerstwie może w dowolnej 

chwili zrezygnować z udziału w partnerstwie wyrażając swą decyzję w formie pisemnego 

oświadczenia składanego na ręce lidera partnerstwa. 

§ 5 

W działaniach prowadzonych przez partnerów skupionych w partnerstwie, poza jego 

członkami uczestniczyć także mogą konsultanci, których zadaniem będzie wspomaganie 

prawne i organizacyjne realizacji celów działalności partnerstwa. 

 

§ 6 

Uczestnictwo w innych organizacjach, stowarzyszeniach i zrzeszeniach nie wyklucza 

możliwości uczestnictwa w partnerskich działaniach realizowanych w ramach niniejszego 

partnerstwa. 

 

§ 7 

Przystąpienie do partnerstwa nie wiąże się automatycznie ze współfinansowaniem 

działalności partnerstwa.  

 

§ 8 

Członkowie, partnerzy skupieni w ramach partnerstwa zobowiązują się do wspólnego 

działania na rzecz realizacji zadań  partnerstwa. 

 

§ 9 

Decyzje o realizacji danego działania i uczestnictwa w nim podejmują każdorazowo 

poszczególni partnerzy. Nie jest wymagane aby w konkretnej grupie roboczej brali udział 

przedstawiciele wszystkich partnerów. 

 

§ 9 



                                                          
Szczegółowy zakres udziału partnerów skupionych w partnerstwie w 

realizacji wyznaczonych zadań społecznych i projektów zostanie każdorazowo określony w 

momencie rozpoczęcia działania. Decyzje co do sposobu podejmowania konkretnych działań 

podejmują partnerzy skupieni w grupie roboczej realizującej zadanie. 

 

§ 10 

Całościową koordynacją działań partnerów w ramach partnerstwa zajmuje się lider 

partnerstwa. Jest nim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z 

siedzibą w Radomiu przy ul. Wernera 9/11.  

 

§ 11 

Przyjmuje się, iż adresatem kontaktowym służącym do komunikowania się podmiotów 

zewnętrznych z partnerstwem jest adres lidera. Bieżącymi sprawami związanymi 

z funkcjonowaniem partnerstwa zajmuje się biuro lidera. 

 

§ 12 

Zmiana lidera partnerstwa możliwa jest na drodze decyzji partnerów skupionych w 

partnerstwie lub na drodze rezygnacji dotychczasowego lidera.  

 

§ 13 

Lider Partnerstwa reprezentuje partnerstwo na zewnątrz. Wszelkie pisma i inne materiały 

sygnowane przez partnerstwo wystawiane są przez lidera, o ile partnerzy nie zadecydują 

inaczej. 

 

§ 14 

Lider partnerstwa organizuje bieżącą pracą partnerstwa, wyznacza terminy zebrań partnerów, 

informuje o terminie i zakresie tematycznym zebrań, monitoruje przebieg prac grup 

roboczych opracowujących konkretne projekty i działania. 

 



                                                          
§ 15 

W celu usprawnienia swej działalności lider partnerstwa może współpracować z innymi 

podmiotami zarówno skupionymi w partnerstwie (partnerzy jak i obserwatorzy-konsultanci) 

jak  podmiotami zewnętrznymi. 

 

§ 16 

Członkowie-partnerzy skupieni w partnerstwa zbierają się na posiedzeniach celem 

przedyskutowania bieżących spraw i realizacji działań w ramach partnerstwa. Posiedzenia 

zwoływane  będą  w każdym przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

 

§ 17 

Termin i miejsce spotkania wyznacza lider partnerstwa, który informuje o nim partnerów 

skupionych w partnerstwie minimum na tydzień przed wyznaczonym terminem. Termin 

i miejsce spotkania grup roboczych pracujących nad konkretnymi projektami ustalają 

pomiędzy sobą ich członkowie. 

 

§ 18 

Zmiana zasad następuje decyzją wszystkich  partnerów w drodze głosowania większością 

głosów. 

 

  



                                                          
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO 

PARTNERSTWA „PAPRYKOW SZLAK” 

 

Mając na uwadze potrzebę rozwoju produktu tradycyjnego „Papryka Przytycka” oraz jego 

rejestrację przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne wyrażam 

wolę współpracy z partnerstwem na zasadzie członka we wszelkich działaniach mających na 

celu realizację zadań zawartych w Partnerstwie „Paprykowy Szlak”. 

 

………………………………………………………………………………. 

(data, podpis) 

 


