FELHÍVÁS
a
Bakony–Balaton Geopark Termék

védjegyváltozat kérelmezésére
A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Bakony–Balaton UNESCO Globális
Geopark irányító szervezete védjegyet kíván adományozni azoknak a jellegzetes helyi növényi
és állati eredetű alapanyagokból (pl. hús, zöldség, gyümölcs, fűszer, gyógynövény, mag, tej,
zsiradék) feldolgozott krém, paszta, pástétom, szörp, lekvár, zselé, dzsem, tea, olaj, liszt, ecet,
tejtermék, cider, sör, bor stb. termékeknek, illetve helyi kézműves termékeknek (kerámia,
papír, üveg, porcelán, ékszer) amelyek a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén
készülnek, kapcsolódnak a geopark földtudományi örökségéhez és előállításuk a természettel
összhangban történik.

A geopark földtudományi örökségének megjelenítése a termékben
A pályázatnak feltétele az olyan terméktulajdonság, amely kapcsolódik a geopark
földtudományi örökségéhez: a termék nevében, formájában vagy más módon (pl. grafikai
motívumok, embléma) kapcsolódik a geopark tájaihoz, egykor vagy most jellemző földtani
folyamataihoz (pl. vulkanizmus) kőzethez, ősmaradványhoz, forráshoz, barlanghoz, nevezetes
sziklákhoz stb.
A geopark földtudományi örökségéről összefoglaló leírás elérhető a geopark weboldalán:
http://www.geopark.hu/home/Bakony–Balaton‐geopark/foldtani‐oroksegunk

A geopark földtudományi örökségéről, ötletekről a geopark termék kialakítása kapcsán és a
geopark működéséről szóló térítésmentes előadásra minden érdeklődőt várunk!
Helyszín: Csopak, Park Villa, Kossuth u. 16. Időpont: 2016. június 17. 10:00 óra
Előzetes jelentkezés: 2016. június 16‐án 15:00 óráig a knauer@geopark.hu e‐mail címen

A védjegy célja
Helyi készítésű élelmiszerek és helyi kézműves termékek piacra jutásának elősegítése, a
Bakony–Balaton Geopark földtani örökségének bemutatása és népszerűsítése, a földtani
természetvédelem társadalmi megítélésének általános javítása, a hagyományos mesterségek‐
tevékenységek megőrzése, a természettel harmonikus gazdálkodás és termék‐előállítás
ösztönzése és a térségi együttműködések elősegítése a geopark földtani értékeinek
fenntartható hasznosítása által.

A pályázat benyújtása, eljárási határidők
A pályázó a pályázatát zárt csomagolásban, egy példányban, minden oldalon eredeti aláírással,
és egy termékmintával együtt a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben postai úton vagy
személyesen a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz (8229 Csopak, Kossuth utca 16.
szám) kell benyújtani.
A borítékra/csomagolásra rá kell írni: „Bakony–Balaton Geopark Termék Pályázat”.
A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtási határidejétől számított 90. nap.
A Védjegyjogosult a pályázat nyertesével a pályázatok elbírálásától számított 30 napon belül
védjegyváltozat használatára vonatkozó szerződést köt.

Pályázati csomag, elbírálás
A védjegy megszerzéséhez védjegyhasználati kérelmet kell benyújtani, melyet a Geoparki
Tanúsítványi Bizottság bírál el. A Bizottság az elbírálás időpontjáról, majd eredményéről
értesíti a pályázót.
A kérelem formanyomtatványát, a pályázati feltételeket, a bírálat alapelveit és a használat
feltételeit tartalmazó pályázati csomag letölthető a nemzeti park igazgatóság két honlapjáról
(www.geopark.hu, www.bfnp.hu).

A benyújtás határideje
A pályázatot legkésőbb

2016. július 14. (csütörtök), 15:00 óráig
beérkezőleg kell benyújtani.

További információ
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Bakony–Balaton Geopark Csoport
Knauer Anna tel.: 87/555‐281, e‐mail: knauer@geopark.hu
Skype: knauer.bakony.balaton.geopark
H‐Cs 7:30‐16:00 P 7:30‐13:30

