MAS Regionu Poodří, z.s., vyhlašuje ve spolupráci
s Asociací regionálních značek, o.s.:
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Značka „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ (dále jen „značka“) je součástí
zavedeného systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ).
Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům nebo službám
(ubytování, stravování), které splňují certifikační kritéria.
Jejím cílem je zviditelnit region Moravské Kravařsko včetně CHKO Poodří a využít jeho socioekonomických výhod. 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.
MAS Regionu Poodří, z.s., zahajuje příjem žádostí o značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO

regionální produkt®“ pro ubytovací a stravovací služby.
Vhodní žadatelé pro udělení značky:
Provozovatelé, kteří nabízí ubytovací či stravovací služby na území značky „MORAVSKÉ

KRAVAŘSKO regionální produkt®“.
Územní působnost žadatelů o certifikaci musí být v souladu s hranicí regionu Moravského Kravařska
(viz mapa v příloze). Regionálním koordinátorem je MAS Regionu Poodří, která spolupracuje
s dalšími organizacemi, institucemi a podnikateli v Moravském Kravařsku.
Užívání značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ přináší držitelům značky

několik výhod, například propagaci v místních tiskovinách, v katalogu certifikovaných služeb
s popisem zařízení a kontaktními údaj. Dále pak propagaci prostřednictvím médií,
na společných akcích a prezentacích či na veletrzích cestovního ruchu nejen v ČR, ale
i v zahraničí.
Místo a způsob podání žádosti o udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální
produkt®“:
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech relevantních příloh se předkládají v sídle regionálního
koordinátora – MAS Regionu Poodří, z.s., Bartošovice č.p. 1 – zámek, 742 54 Bartošovice. Žádosti
o udělení značky jsou přijímány v tištěné podobě v 1 vyhotovení.
Formulář žádosti o udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“ je k dispozici
na webové prezentaci www.mas.regionpoodri.cz a www.regionalni-znacky.cz/moravske-kravarsko/
nebo v tištěné podobě v sídle MAS Regionu Poodří.
Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 12. 2014 do 12. 12. 2014 (od 9:00 do 15:00
hodin).
Certifikace služeb se uskuteční na zámku v Bartošovicích v termínu, který bude upřesněn.
Prezentace poskytovatelů služeb se zúčastní žadatelé o certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté
a široká veřejnost. Následně poté proběhne jednání certifikační komise, které bude neveřejné.
Slavnostní předávání certifikátů se uskuteční u příležitosti „Otevírání Poodří a pooderského
koštování“, v sobotu 16. 5. 2015.

Nezbytné podmínky pro udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“:
 Místní subjekt (viz. výčet vhodných žadatelů)
 Doložení kvalifikace pro poskytování ubytovacích / stravovacích služeb
 Bezdlužnost žadatele
 Zaručení kvality poskytované služby
 Šetrnost k přírodě
 Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku poskytované služby
Povinnosti výrobce produkujícího certifikované výrobky se značkou „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“:
Nepřetržitá garance naplnění kritérií, která uvedl v žádosti a zajištění řádného označení služby níže
uvedeným způsobem:
 certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě
z venku smaltovou cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od koordinátora za režijní cenu
Podmínky pro certifikaci služeb je možné telefonicky či osobně konzultovat s pracovníky MAS
Regionu Poodří.
Kontakty pro další informace a bezplatné konzultace:
Ing. Oldřich Usvald, tel: 556 720 491, mobil 737 874 248, e-mail: mas@regionpoodri.cz
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Ing. Oldřich Usvald, MAS Regionu Poodří, z.s.

