
 

  

Příloha č. 2 k Výzvě č.1 MAS-PRV  

(Platí pro Fichi MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků) 

Seznam značek a certifikátů kvality uznávaných MAS Hranicko při hodnocení projektů z 

dotačního programu MAS-PRV. 

ZNAČKA POPIS ZNAČKY 

 

MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® 

Značku uděluje zájmové sdružení právnických osob Hranická rozvojová agentura, 
z.s. produktům a výrobkům, které mají původ na území Moravské brány, jsou 
kvalitní, nepoškozují životní prostředí a jsou jedinečné ve vztahu k regionu (např. 
tradice, místní suroviny, řemeslná práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná 
vlastnost). 

 

 

KLASA 

Značka udělovaná MZe nejkvalitnějším potravinářským a zemědělským výrobkům. 

  

REGIONÁLNÍ POTRAVINA 

Značka udělovaná MZe nejkvalitnější zemědělským a potravinářským výrobkům, 
které zvítězí v krajských soutěžích. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve 
kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti. 

  

ČESKÝ VÝROBEK 

Označené výrobky musí být zhotoveny na českém území a ze stanoveného podílu 
českých surovin. 



 

  

 

 

ČESKÝ VÝROBEK 

Označené výrobky musí být zhotoveny na českém území a ze stanoveného podílu 
českých surovin 

 

 

ČESKÝ VÝROBEK 

Výrobek je vyroben v ČR, českými zaměstnanci a ze stanoveného podílu českých 
surovin.  

 

 

CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ 

Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného 
regionu či místa. 

 

 

 

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PŮVODU 

Označení výjimečného zemědělského produktu nebo potraviny z daného regionu 
či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným 
prostředím. 

 

 

 

ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA 

Zemědělský produkt nebo potravina, produkované nebo varáběné po dobu 
minimálně 30 let, jejichž zvláštní povaha je uznána EU. 

 



 

  

 

 

BIO 

Celostátní ochranná známka pro biopotraviny. 

 

 

BIO V EU 

Logo EU pro ekologickou produkci balených biopotravin. 

 

 

 

VÍM, CO JÍM 

Označení nutričně vyvážených potravin. 

 

  

ČESKÁ KVALITA 

Kvalita označených výrobků a služeb byla objektivně ověřena třetí stranou. 

 

 

ZDRAVÁ POTRAVINA 

Označené potravina nesmí obsahovat sporné přídatné látky, éčka a umělá 
barviva. 

 

 

 

EKOLOGICKY ŠETRNÁ POTRAVINA 

Výrobek a služby, které jsou prokazatelně šetrné k životnímu prostředí i ke zdraví 
spotřebitele. V ČR se evidují 3 typy ekoznaček: Ekologicky šetrný výrobek, 
Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka.  



 

  

 

 

CERTIFIED E-FRIENDLY FOOD (CEFF) 

Potravinářské výrobky bez obsahu konzervantů, umělých barviv a sladidel. 

 

   


