Piirkonna kvaliteedimärgi „PÕLVAMAA ROHELISEM MÄRK“
taotlemise juhend ja tingimused TOOTELE

1. Piirkonna kvaliteedimärk „Põlvamaa rohelisem märk” (edaspidi Märk) antakse Põlvamaa
tootele, mis läbib edukalt kindlate kriteeriumite alusel hindamise. Aluskriteeriumid on:
1.1. piirkondlikkus:
a) tootmine toimub eelistatult Põlvamaal ja/või
b) tooraine on võimalikult põlvamaine;
1.2. kõrge kvaliteet:
a) toode esindab Põlvamaa rohelisema elu väärtusi;
b) komisjon hindab toote kvaliteetseks;
c) toode vastab Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele;
1.3. loodusõbralik:
a) pakendamisel ja tootmise käigus eelistatakse looduslikke, taaskasutavaid ja/või
võimalikult loodust säästvaid materjale;
b) tootmine toimub keskkonda säästavalt.
2. Lisanduvad täiendavad kriteeriumid vastavalt toote kategooriale:
a) toiduained ja jook (Lisa1);
b) käsitöö (Lisa 2);
c) muud tooted (Lisa 3).
3. Märgi taotlemine
3.1. Märgi kasutusõigust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
(äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused).
3.2. Korraga võib taotluse esitada ühele tootele, mitmele tootele või sarnasele sama
tooraine baasil toodetud tootegrupile.
3.3. Märgi kasutusõiguse saamiseks esitab taotleja digitaalselt allkirjastatud taotluse SA
Põlvamaa Arenduskeskusele. Taotluse vorm ja saatmise aadress on leitav kodulehel
www.polvamaine.ee. Märgi taotluste esitamise tähtajad on veebruari, mai, augusti ja
novembri viimane päev. Taotlejal tuleb kokku lepitud ajaks esitada tootenäidis SA
Põlvamaa Arenduskeskusesse, aadressile Kesk 20, Põlva.
3.4. Taotluste hindamise viib läbi SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt moodustatud
viieliikmeline ekspertkomisjon, millesse kuuluvad SA Põlvamaa Arenduskeskuse ja
Põlvamaa ettevõtjate esindajad. Komisjoni koosseis on leitav kodulehel
www.polvamaine.ee. Komisjon kaasab vajadusel spetsiifiliste toodete nõuetele
vastavuse hindamiseks täiendavaid eksperte. Taotlusi hindab komisjon vähemalt
korra kvartalis.
3.5. Komisjon võib taotluse menetlemise käigus taotlejalt nõuda täiendavaid selgitusi ja
lisainformatsiooni taotluses esinevate andmete kohta. Komisjonil on õigus kohapeal
tutvuda ettevõtte toodangu ja tootmisprotsessiga.
3.6. Hindamistulemuste põhjal teeb ekspertkomisjon taotluse rahuldamise või
mitterahuldamise otsuse. Negatiivse otsuse puhul lisab komisjon vastava põhjenduse.
SA Põlvamaa Arenduskeskus tagab talle esitatud info konfidentsiaalsuse.
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3.7. Kõik Märgi kasutamise õiguse saanud tooted ja märgikandjad avalikustab SA
Põlvamaa Arenduskeskus kodulehel www.polvamaine.ee ning võimalusel teistes oma
hallatavates meediakanalites. Märgi saamisel väljastab SA Põlvamaa Arenduskeskus
Märgi saajale tunnistuse.
4. Märgi kasutamine ja järelkontroll
4.1. Märgi kasutusõiguse saanu võib Märgiga tähistada ainult tunnustuse saanud tooteid
või tootegruppe:
a) lisades tootele Märgi tähise (kleebis, silt);
b) lisades Märgi oma toote etiketi kujundusele.
4.2. Märgi
kasutusõiguse
saanu
võib
Märki
kasutada
sotsiaalmeedias,
turundusmaterjalides, kodulehel ja mujal, seostades seda Märgi saanud too(de)tega.
4.3. Märgi saanu koolitab oma personali nii, et see on kompetentne andma klientidele
infot Märgi eesmärkide ja toote (sh toote valmistamisel kasutatud tooraine päritolu)
kohta.
4.4. SA Põlvamaa Arenduskeskusel on õigus kontrollida Märgi sihtotstarbelist kasutamist
(regulaarne ülevaade Märgi kasutamisest; kaebustele reageerimine).
4.5. Märgi kasutamine tuleb koheselt lõpetada, kui muutuvad oluliselt taotlemisel esitatud
tingimused (piirkondlik tootmine, tooraine päritolu, kvaliteedi halvenemine,
keskkonda kahjustavad tagajärjed vms).
4.6. Märgi tahtlikul valesti kasutamisel on SA Põlvamaa Arenduskeskusel õigus kasutajalt
nõuda Märgi kasutuse lõpetamist, kahjude hüvitamist ning edaspidiselt koostööst
loobuda.
4.7. Märgi kasutusõigus antakse kaheks aastaks alates komisjoni otsusest. Märgi
kasutusõigus pikeneb tootele automaatselt kahe aasta võrra kui pole muutunud Märgi
taotlemisel esitatud tingimused.
5. Kuulumine Märgi võrgustikku
5.1. Märgi kasutusõiguse saanu on Põlvamaa Rohelisema Märgi võrgustiku liige.
Märgikandja kontaktid on avalikud kodulehel www.polvamaine.ee.
5.2. Märgikandja on SA Põlvamaa Arenduskeskuse hallatava võrgustiku meililisti liige,
saades olulist valdkondlikku informatsiooni võimaluste kohta, mis võivad olla SA
Põlvamaa Arenduskeskuse või koostööpartnerite poolt pakutav.
5.3. Võrgustiku liige kohustub aktiivselt osalema võrgustiku arendus- ja
ühisturundustegevustes. Aastas korra tuleb osaleda SA Põlvamaa Arenduskeskuse
poolt kokku kutsutaval võrgustiku ümarlaual ning osaleda õppreisidel, koolitustel,
messidel, laatadel, infopäevadel või muudes ühistes ettevõtmistes.
5.4. SA Põlvamaa Arenduskeskuse nõusolekul võib liige võrgustiku hüvanguks ise algatada
ja läbi viia arendus- ja ühisturundustegevusi.
5.5. Võrgustiku liikmed jälgivad Märgi õigesti kasutamist ning teavitavad SA Põlvamaa
Arenduskeskust Märgi valesti kasutamise kahtlustest.
5.6. Võrgustikku koordineerib SA Põlvamaa Arenduskeskus. Võrgustiku koordinaatori
kontaktandmed on leitavad kodulehel www.polvamaine.ee.
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Lisa 1. Lisakriteeriumid kategoorias: TOIT JA JOOGID
Alamkriteeriumid
Tootmiskoht
o Toode on eelistatult toodetud Põlvamaal.
o

Juhul kui tootmine toimub mujal Eestis, kuid
tooraine on põlvamaine ning vastavalt
kommunikeeritud, võib komisjon teha erandi.
Taotlusele tuleb lisada täiendav selgitus.

Hindamine ja kontrollimine
o

Taotluses tuleb välja tuua toote
tootmise koht või kohad.

o

Komisjonil on õigus Märki mitte
väljastada kui mujal toodetud toote
tooraine põlvamaine päritolu on
vähene või pole toodet võimalik
seostada Põlvamaaga.

o

Tooraineks loetakse töödeldud
toiduaineid, esmase töötlemise korral
põllumajandussaadusi.

o

Taotlusele on lisatud täisnimekiri toote
komponentidest ja nende päritolust.

o

Tootmiskohas peab olema saadaval
tooraine päritolu tõendav
dokumentatsioon.

o

Komisjonil on õigus Märki mitte
väljastada kui lähipiirkonnas
olemasoleva tooraine kasutamine on
reaalselt võimalik, kuid on jäetud
kasutamata.

o

Abi- ja lisaaineks loetakse toote
komponente, mida on tootele lisatud
vähesel määral.

o

Taotlusele on lisatud kasutatavate abija lisaainete täisnimekiri.

o

Komisjon võib abi- ja lisaainete
kontrollimisel kaasata valdkondlikke
spetsialiste.

o

Toote kvaliteeti ja maitseomadusi
hindab komisjon.

o

Toote sobivust rohelisema elu
kontseptisooni hindab komisjon.

o

Pakendamist ja tooteinfot pakendil
hindab komisjon.

Tooraine päritolu
o

Tooraine on eelisatult toodetud Põlvamaal.

o

Juhul kui toorainet Põlvamaal ei toodeta või pole
piisavalt saada, võib seda sisse tuua mujalt Eestist
(eelistatult lähipiirkonnast). Taotlusele tuleb
lisada täiendav selgitus.

o

Juhul kui toorainet Eestis ei toodeta või pole
piisavalt saada, võib seda sisse tuua mujalt.
Taotlusele tuleb lisada täiendav selgitus.

Abi- ja lisaained
o

Abi- ja lisaainetena tuleb eelistada looduslikke
aineid.

o

Keelatud on kasutada järgmisi abi- ja lisaaineid:
E104 - 142, E151, E154 - E160B, E161G, E173E200, E210, E220, E230,E242, E310, E320, E321,
E338, E407, E420, E620, E951

o

GMO-sid sisaldavaid (toor)aineid ei kasutata.

Kvaliteet ja maitseomadused
o
o

Toode on hea maitse, lõhna ja apetiitse
välimusega.
Toode on tervislik, kasulik, mahe või muud moodi
„roheline“.

Pakend ja tooteinfo
o

Kajastub informatsioon, mis annab tarbijale selge
ülevaate kõigist kasutatud koostiainetest, k.a. abija lisaainetest.

o

Kajastub informatsioon, mis annab tarbijale selge
ülevaate tooraine(te) päritolust.
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isa 2. Lisakriteeriumid kategoorias: KÄSITÖÖ (sh seebid, küünlad jmt).
Alamkriteeriumid
Tootmiskoht
o

Toode on eelistatult toodetud Põlvamaal.

o

Juhul kui tootmine toimub mujal Eestis, kuid
tooraine on põlvamaine ning vastavalt
kommunikeeritud, võib komisjon teha erandi.
Taotlusele tuleb lisada täiendav selgitus.

Tooraine päritolu
o

Tooraine on eelisatult Põlvamaalt (vill, lõng, puit
vms).

o

Juhul kui toorainet piirkonnas ei toodeta või pole
piisavalt saada, võib seda sisse tuua mujalt
Eestist. Taotlusele tuleb lisada täiendav selgitus.

o

Juhul kui toorainet Eestis ei toodeta või pole
piisavalt saada, võib seda sisse tuua mujalt.
Taotlusele tuleb lisada täiendav selgitus.

Hindamine ja kontrollimine
o

Tooraineks loetakse peamisi materjale,
millest käsitöötoode on valmistatud.
Taotluses tuleb välja tuua toote
tootmise koht või kohad.

o

Komisjonil on õigus Märki mitte
väljastada kui mujal toodetud toote
tooraine põlvamaine päritolu on
vähene või pole toodet võimalik
seostada Põlvamaaga.

o

Taotlusele on lisatud kasutatavate
materjalide täisnimekiri koos päritolu
kirjeldusega.

o

Tootmiskohas peab olema saadaval
tooraine päritolu tõendav
dokumentatsioon.

o

Komisjonil on õigus märki mitte
väljastada kui lähipiirkonnas
olemasoleva tooraine kasutamine on
reaalselt võimalik, kuid on jäetud
kasutamata.

o

Lisa- ja abiaineks loetakse materjale,
mida on tootele lisatud vähesel määral
ja/või millega toodet või selle
komponente on töödeldud.

o

Taotlusele on lisatud kasutatavate abija lisaainete täisnimekiri.

o

Toote traditsioonilisust/unikaalsust
ning kvaliteeti hindab komisjon.

o

Komisjonil on õigus märki mitte
väljastada, kui toote tervislikkus ja/või
kekskonnamõju on küsitav.

o

Tooteinfot pakendil hindab komisjon.

Abi- ja lisaained
o

Eelistatult tuleb kasutada looduslikke ja
keskkonnasõbralikke abi- ja lisaaineid.

o

Kasutades sünteetilisi lisa- ja abiaineid (lakkides,
värvides, essentsid jmt) peab see olema
põhjendatud. Taotlusele tuleb lisada täiendav
selgitus.
Kvaliteet ja omapära
o

Toode on Põlvamaa kohalikku traditsiooni järgiv
(nt tehnika, mustrid, looduslikud värvid jne);

o

Toode võib olla ka unikaalne ja Põlvamaa
kohalikku omapära loov.

o

Toode on tervist ja keskkonda mitte kahjustav.

Tooteinfo pakendil
o

Pakendil kajastub informatsioon, mis annab tarbijale
selge ülevaate kõigist kasutatud materjalidest ja
ainetest ning nende päritolust.
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Lisa 3. Lisakriteeriumid kategoorias: MUUD TOOTED
Kui toode ei kvalifitseeru kategooriatesse „Toit ja joogid“ (Lisa 1) või „Käsitöö“ (Lisa2), siis on
komisjonil õigus:
a) Märk väljastada komisjoni kõigi liikmete nõusolekul,
b) jätta Märk väljastamata kuni SA Põlvamaa Arenduskeskus on välja töötanud täpsemad
tingimused uuele kategooriale.
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