Místní akční skupina Opavsko z.s.,
Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.
Statutární město Opava
ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z.s.

vyhlašuje

5. VÝZVU (2017)
k předkládání žádostí o udělení značky

„OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“

a) VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY
b) REGIONÁLNÍ SLUŽBY
c) ZÁŽITKY
Značka „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“ je součástí národního systému
regionálního značení, který rozvíjí Asociace regionálních značek (ARZ). Bližší informace
o systému i regionech se zavedeným systémem regionálního značení naleznete na
stránkách:
www.regionalni-znacky.cz nebo u dále uvedených regionálních
koordinátorů.

Cílem regionální značky je zviditelnit region Opavska, podpořit místní ekonomiku a pomoci
orientaci zákazníků. Značka má podpořit místní producenty a poskytovatele služeb, kteří
na území regionu vymezeného jako Opavské Slezsko hospodaří a působí šetrně a tradičně.
Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským
produktům a uměleckým dílům, službám a zážitkům, které splňují certifikační kritéria.
O splnění certifikačních kritérií a udělení certifikátu rozhoduje ustanovená certifikační
komise na svém zasedání.

Regionální značení je určeno širokému spektru výrobků:
Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla: např. výrobky ze dřeva, kovu, 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
Certifikované výrobky musí především:
být vyrobeny místním výrobcem na území Opavského Slezska
být kvalitní
navazovat na řemeslné a kulturní tradice regionu
být šetrné k životnímu prostředí

Regionální značení je určeno také vybraným službám a zážitkům:
např. stravovacím a ubytovacím zařízením,
tradičním službám,
zážitkům, tj. jedinečným kulturním či společenským akcím

Zážitky a služby musí především:
navazovat na kulturní tradice a zvyklosti regionu,
být kvalitní a šetrné k životnímu prostředí
přátelské pro návštěvníky či obyvatele regionu
měly by obohatit návštěvníka o zážitek (vlastivědný, gurmánský, společenský)

Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze informativní. Vhodnost výrobku pro získání značky „OPAVSKÉ
SLEZSKO regionální produkt®“ bude posuzována certifikační komisí individuálně a záměr je dobré
předem konzultovat. Výrobce může žádat o certifikaci konkrétního výrobku nebo jednotně definované
skupiny výrobků (soubor výrobků), kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti.

Termín pro podávání žádostí o certifikaci výrobků, služeb či zážitků: Výzva je průběžná,
komise zasedá dvakrát ročně (jaro, podzim). Přijaté žádosti budou vyhodnoceny na
nejbližším zasedání certifikační komise.
Místo a způsob podání žádosti o udělení značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“:

Písemné nebo elektronické žádosti o certifikaci vč. všech relevantních příloh se předkládají
v kanceláři regionálního koordinátora:
MAS Opavsko, K. H. Borovského 41, 747 41 Hradec nad Moravicí,
Bc. Petr Chroust, 602 947 904, e-mail: chroust@masopavsko.cz
Bc. Petra Chroustová, 724 957 569, e-mail: chroustova@masopavsko.cz
Formulář žádosti o udělení značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt ®“ je k dispozici na
vyžádání u výše uvedených koordinátorů.
Nezbytné podmínky pro udělení značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt ®“:
Místní nebo v místě působící subjekt
Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu, poskytovanou službu
Bezdlužnost žadatele
Zaručení standardní kvality výroby, služeb
Proces výroby či služby nepoškozují životní prostředí
Výrobky či služby navazují či rozvíjí řemeslné a kulturní tradice regionu
Poplatky
V případě udělení značky je žadatel povinen zaplatit poplatek. Aktuální výše poplatku je
uvedena na webových stránkách www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko v sekci „Pro
zájemce o značku“. Poplatek je určen na pokrytí nákladů s vyřizováním a posuzováním
žádosti a udělením značky. Poplatek je příjmem koordinátora značky a je hrazen na základě
faktury vystavené MAS Opavsko z.s. před předáním certifikátu a podpisem smlouvy o užívání
značky. Podrobně viz Zásady pro udělování a užívání značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální
produkt ®“.
Povinnosti výrobce/poskytovatele služeb po udělení certifikátu pro výrobky/služby/zážitky
se značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt ®“:
Základními povinností držitele certifikátu se značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální
produkt®“ je nepřetržitá garance naplnění kritérií, která žadatel uvedl v žádosti o certifikaci
a zajištění řádného označování výrobků/služeb 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
obdrží od koordinátora (MAS Opavsko).
v případě výrobků či služeb, které nelze jednotlivě značit, budou způsob a podmínky
značení stanoveny individuálně po dohodě regionálního koordinátora s výrobcem, např.
označením prodejního pultu či regálu apod.
V Opavě 21.3.2017

