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Materiał opracowany przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  

w ramach realizacji projektu własnego „Spichlerz Koronny- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD”  
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w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
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Spichlerz Koronny
Lokalny Znak Promocyjny  
obszaru Korony Północnego Krakowa

Korona Północnego Krakowa to kraina owocujących sadów i bogatych ogrodów i pól, która oferuje zdrowe  
i smaczne naturalne produkty oraz gotowe wyjątkowe przetwory.
Ich jakość weryfikowali na Wawelu przez wieki królowie Polski, nadając im przywilej obecności na królewskim stole.  
Dzisiaj oferujemy Państwu sposobność kosztowania tych najprzedniejszych smaków dzięki certyfikowanym produktom 
oznaczonym godłem Spichlerza Koronnego.

Najwyższej jakości produkty i usługi wytwarzane na obszarze Korony Północnego Krakowa wyróżnione i oznaczone są 
znakiem Spichlerz Koronny. Produkty te łączy jakość, rzetelność ich wytwórców oraz związek z regionem.  
Są one poddawane ocenie Kapituły Znaku Spichlerz Koronny, powołanej przez Stowarzyszenie  
Korona Północnego Krakowa – właściciela znaku.

Znakiem Spichlerz  
Koronny 

mogą być oznaczone  
konkretne produkty tj.:

- produkty spożywcze
- usługi gastronomiczne i noclegowe oraz oferty turystyczno- rekreacyjne
- produkty rękodzielnicze oraz użytkowe
- lokalne wydarzenia edukacyjne, kulturalne i promocyjne

Towar lub usługi oznaczone znakiem Spichlerz Koronny 
winny charakteryzować się następującymi cechami:

Źródła archeologiczne  
rzetelnie podają…..
Źródła archeologiczne rzetelnie podają,
Że korzenie gmin Korony Krakowa – 5000 lat przed naszą erą sięgają.
Obszar ten zacni Królowie doceniali,
I chętnie po produkty z pól tych sięgali.
Stąd tradycje produktów spożywczych Koronnego Spichlerza
Sięgają niemal czasów piastowskiego talerza.
Krakowiacy Zachodni chętni zawsze gościom radzi,
Przyjmowali podróżnych, handlowców i kniazi.
Dziś Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa pieczę tu sprawuje
I najlepsze produkty i usługi pod wspólną lokalną marką promuje.
Spichlerz Koronny wyjątkowy produkt lub usługę znakuje,
I powody do dumy dla regionu znajduje.

- powiązanie z regionem Korona Północnego Krakowa
- jakość
- przyjazność dla środowiska
- przyjazność dla mieszkańców i klienta
- wyjątkowość
-  współpraca w ramach programu Marka Lokalna Spichlerz 

Koronny
O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Jakości 
Spichlerz Koronny mogą ubiegać się:
producenci lokalnych produktów spożywczych, przedsiębi-
orcy (z branży gastronomicznej, noclegowej, agroturysty-
ki), rolnicy, lokalne pasieki, rękodzielnicy i inne organizacje 
mające siedzibę lub oddział na terenie LGD

Celem znakowania produktów i usług jest:
-  wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego 

środowiska oraz produktów lokalnych
-  wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, 

wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz 
Koronny”

-  tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych 
produktów i usług oznakowanych Znakiem

- wymiana wiedzy i doświadczeń
- dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług
-  mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag 

konkurencyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszaru


