Hranická rozvojová agentura, z.s. vyhlašuje ve spolupráci
s Asociací regionálních značek, z.s.:

VII. VÝZVU
k předkládání žádostí o udělení značky

MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®

BŘEZEN 2019

Značka „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ (dále jen „značka“) je
součástí zavedeného systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace
regionálních značek, o.s. (ARZ). Uděluje se místním živnostníkům,
zemědělcům, malým a středním firmám, které splňují certifikační kritéria.
Jejím cílem je zviditelnit region a využít jeho socioekonomický ch vý hod. Značka
má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy),
kteří v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a
v souladu se zájmy ochrany přírody.

Regionální značkou se označují zpravidla:
 Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva,
slaměné ozdoby, krajky,šperky, keramika, sklo, papírové obaly,
upomínkové předměty, nábytek a další
 Potraviny a zemědělské produkty: např. mléko, sýry, maso, vejce,
pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med a
další
 Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z
rostlin pro kosmetické účely, minerální voda a další
Pozn.: Navrhované okruhy jsou pouze informativní. Vhodnost výrobku pro
získání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® bude posuzována
certifikační komisí individuáně. Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního
výrobku nebo jednotně definované skupiny výrobků, kde všechny výrobky splní
kritéria uvedená v žádosti.

Vhodnými žadateli mohou být:
 Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném území –
Moravská brána. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v
živnostenském listu.
 Zemědělec hospodařící na území regionu Moravská brána.
 Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na území regionu Moravská brána.
Území působnosti místních subjektů – žadatelů o certifikaci musí být v souladu
s hranicí regionu Moravská brána (viz mapa v příloze). Regionálním
koordinátorem je Hranická rozvojový agentura z.s., která spolupracuje s dalšími
organizacemi, institucemi a podnikateli v Moravské bráně.

K čemu je to vlastně dobré?

Regionální značka pomáhá výrobcům:
 v reklamě a propagaci jejich produkce,
 s odbytem jejich produktů
 se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí
prostřednictvím dobrého jména
 zároveň posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem,
podněcuje zapojení obyvatel do dění v regionu
Zcela zdarma Vám nabízíme osobní či telefonickou konzultaci, na které
společně probereme, zda Vaše výrobky nebo služby splňují certifikační kritéria.

Místo a způsob podání žádosti o udělení značky MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt®:

Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají
v sídle regionálního koordinátora – Hranická rozvojová agentura z.s., Tř. 1.máje
328, Hranice, 753 01.
Žádosti o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.
Formulář žádosti o udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® je
k dispozici na webových stránkách http://www.regionalni-znacky.cz/moravskabrana/cs/pro-vyrobce/default/1/jak-ziskat-znacku nebo v tištěné podobě v sídle
koordinátora značky. V případě zájmu Vám s vyplněním žádostí a dodáním
potřebných dokumentů bezplatně pomůžeme.

Termín příjmu žádostí o udělení značky:

Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 11. 03. 2019

do 01. 04. 2019 (od 8.00 do 15.00 hodin).

Certifikace výrobků bude probíhat 10. 04. 2019 od 13.30 hodin v sídle
koordinátora značky – Hranická rozvojová agentura z.s., Tř. 1. Máje 328,
Hranice
Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i
hosté a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise,
které bude neveřejné.
Součástí Certifikace bude projednání žádostí o obnovené udělení značky.

Nezbytné podmínky pro udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA
regionální produkt®:







Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
Bezdlužnost žadatele
Zaručení standardní kvality výroby
Proces výroby nepoškozuje přírodu
Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku (více viz formulář žádosti)

Registrační poplatek za udělení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt® je 1 500,- Kč.
Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který
Vás opravňuje k užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® na
dobu 2 let. Po uplynutí období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o
obnovu značky, která se uděluje na další 2 roky.

Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se
značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®:
Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného
označování výrobků níže uvedenými způsoby:
 začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě
grafického manuálu
 označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se
značkou, kterou si zakoupí od Hranické rozvojové agentury za režijní
cenu
 razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se
otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
 v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou
způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě
koordinátora značky s výrobcem, např. označením prodejního pultu či
regálu apod.
Kontakty pro další informace a bezplatné konzultace:

Bc. Olga Vilímková
mobil: 773 100 050

vilimkova@hranickarozvojova.cz

