Rohelisema Põlvamaa märgise kasutamise statuut
Põlvamaa rikkus on tema rohelisus – siin on palju puutumata loodust ja ruumi kõigile. Just sellepärast
on meie vapiloom kobras – tema toimetab ainult puhtas keskkonnas, luues uusi ökosüsteeme ja
suurendades elurikkust. Põlvamaa tooted ja teenused hoiavad seda rikkust ning kannavad seda edasi
– kasutame looduse ressursse nii, et meie kõigi heaolu mitte ei väheneks, vaid hoopis vohaks ja
õitseks.
Rohelisema Põlvamaa kopramärk on tõend põlvamaisest päritolust ja põlvamaistest väärtustest. See
näitab meie rohelist suhtumist ja lubadust olla oma tegevuses säästlik, puhas, taaskasutav ja hooliv.
Meie teod ja tooted on kantud püüdlusest hoida oma maad ning väärtustada seda kaunist keskkonda,
mis meile looduse ja esivanemate poolt on antud. Tegemist on väärtusmärgisega, mis kinnitab, et võid
meie tooteid ja teenuseid nautida rohelisema südametunnistusega.
2. Rohelisem lubadus

Rohelisema Põlvamaa kopramärgi kasutamine on seotud avaliku lubadusega, millega märgi kandjad
on nõustunud tegutsema järgmiste väärtuste alusel:
Põlvamaa on säästlik – märgikandja kasutab oma tootmises, teenuse osutamisel või sündmuse
korraldamisel looduse pakutavaid varasid ja energiat tõhusalt ja aitab ka oma kliendil
keskkonnasõbralikumalt käituda.
Põlvamaa on puhas – märgikandja toode, teenus või korraldatav sündmus jätab endast võimalikult
väikese jalajälje ning kasutab sellist disaini, sisendit, tehnoloogiat ja protsesse, mis hoiavad looduse
puhtust ja mitmekesisust ning inimeste tervist.
Põlvamaa on taaskasutav – märgikandja toode ja pakend on tehtud taastuvast toorainest ning hiljem
uuesti kasutusele võetav või komposteeritav. Teenuse pakkumisel või sündmuse korraldamisel väldib
märgikandja ühekordsete materjalide, pakendite ja toodete kasutamist.
Põlvamaa on hooliv – märgikandja kaasab oma tegevusse kohalikku kogukonda, teeb koostööd teiste
kohalike ettevõtetega, tagab oma töötajatele väärikad töötingimused ja osaleb võrgustike töös.
3. Märgise taotlemine

3.1. Rohelisema Põlvamaa kopramärgi (edaspidi märgise) kasutusõigust võivad taotleda kõik
Põlvamaal tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud (äriühingud,
mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused), kelle väärtused ja teguviis
langevad kokku kaubamärgi kasutamise üldpõhimõtetes toodud rohelisemate lubadustega.
3.2. Märgise kasutusõiguse saamiseks esitab taotleja digitaalselt allkirjastatud taotluse SA
Põlvamaa Arenduskeskusele. Taotluse vorm (Lisa 1) ja saatmise aadress on leitav kodulehel
rohelisem.polvamaa.ee. Taotluse vormi täitmise lihtsustamiseks on taotlejale loodud
abimaterjal (Lisa 2).

1

3.3. Taotlusi vaatab läbi SA Põlvamaa Arenduskeskuse poolt moodustatud komisjon, mille
koosseis on leitav kodulehel https://rohelisem.polvamaa.ee/.
3.4. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt ja vastus taotlusele antakse mitte hiljem kui 30 päeva
jooksul.
3.5. Komisjon võib taotluse menetlemise käigus taotlejalt küsida täiendavaid selgitusi ja
lisainformatsiooni taotluses esinevate andmete kohta, teostada paikvaatlust ja tutvuda
tootmise/teenuse protsessiga.
3.6. Komisjon teeb taotluses toodud ja menetluse käigus saadud info põhjal otsuse taotluse
rahuldamise või mitterahuldamise osas. Negatiivse otsuse puhul lisab komisjon põhjenduse.
3.7. Negatiivse vastuse saanud taotleja saab puuduste kõrvaldamisel märgist uuesti taotleda.
3.8. SA Põlvamaa Arenduskeskus tagab talle esitatud info konfidentsiaalsuse.
3.9. Kõik märgise kasutamise õiguse saajad avalikustab SA Põlvamaa Arenduskeskus
kodulehel https://rohelisem.polvamaa.ee/ ning võimalusel teistes enda hallatavates
meediakanalites.
3.10. Märgise saamisel väljastab SA Põlvamaa Arenduskeskus vastava digitaalse tunnistuse.
4. Märgise kasutamine ja järelkontroll

4.1. Märgise kandja võib märgisega markeerida:
4.1.1. toodet, pakendit, teenust ja sündmust;
4.1.2. turundusmaterjale ja -kanaleid (koduleht, sotsiaalmeedia, trükised jms);
4.1.3. hoonet või ruumi.
4.2. Märgist võib kasutada ainult stiiliraamatus (Lisa 3) kindlaksmääratud kujul. Logo
moonutamine ja selle tekstiosa uuesti ladumine on keelatud.
4.3. Märgise kandja koolitab oma personali nii, et see on kompetentne andma klientidele infot
märgise eesmärkide ja väärtuste kohta.
4.4. SA Põlvamaa Arenduskeskusel on õigus kontrollida märgise sihtotstarbelist kasutamist ning
kaubamärgi kasutajad ise teostavad sotsiaalset kaubamärgi kasutamise kontrolli. Juhul, kui
kaubamärki kasutatakse selleks mittesobivatel toodetel või teenustel, võib SA Põlvamaa
Arenduskeskus märgise kasutusõiguse lõpetada.
4.5. Märgise kasutamine tuleb koheselt lõpetada, kui taotleja ei suuda enam täita statuudis
esitatud tingimusi (piirkondlik tootmine, keskkonda kahjustavad tagajärjed vms).
4.6. Märgise tahtlikul valesti kasutamisel on SA Põlvamaa Arenduskeskusel õigus kasutajalt nõuda
märgise kasutuse lõpetamist, kahjude hüvitamist ning edasisest koostööst loobuda.
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4.7. Märgise kasutusõigus antakse kaheks aastaks alates komisjoni otsusest. Märgise
kasutusõigus pikeneb tootele automaatselt kahe aasta võrra kui pole muutunud märgise
taotlemisel esitatud tingimused või taotleja tegevus.
5. Kuulumine märgise võrgustikku

5.1. Märgisekasutusõigusesaanuonmärgisevõrgustikuliige.Märgisekandjakontaktid ja vastavus
märgise väärtustele on avalikud kodulehel https://rohelisem.polvamaa.ee.
5.2. Võrgustikku koordineerib SA Põlvamaa Arenduskeskus. Võrgustiku koordinaatori
kontaktandmed on leitavad kodulehel https://rohelisem.polvamaa.ee
5.3. Võrgustiku liikmel on võimalus:
5.3.1. osaleda märgise arendus- ja turundustegevustes;
5.3.2. saada osa võrgustiku liikmetele mõeldud infopäevadest, koolitustest,
arenguprogrammidest ja õppereisidest;
5.3.3 olla võrgustiku meililisti liige, saades olulist valdkondlikku informatsiooni
võimalustest, mida pakuvad SA Põlvamaa Arenduskeskus ja koostööpartnerid.
5. 4 SA Põlvamaa Arenduskeskuse nõusolekul võib liige võrgustiku hüvanguks ise algatada ja läbi viia
arendus- ja turundustegevusest
5.5 Võrgustiku liikmed jälgivad märgise õigesti kasutamist ning teavitavad SA Põlvamaa
Arenduskeskust märgise valesti kasutamise kahtlustest.
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