VÝZVA č. 01/2018
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O UDELENIE ZNAČKY
„regionálny produkt Pohronie“

Občianske združenie Žiarska kotlina, koordinátor regionálneho značenia vyhlasuje dňa 25. 06. 2018
1.výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ pre:
•
•
•

výrobky/produkty
ubytovacie a stravovacie služby
podujatia

Regionálna značka „regionálny produkt Pohronie“ sa udeľuje pre miestnych producentov, ktorí vyrábajú
výrobky, poskytujú služby a organizujú podujatia, ktoré sú pre región tradičné, jedinečné, kvalitné a
spĺňajú kritériá pre udelenie a užívanie regionálnej značky.
Cieľ regionálnej značky Pohronie:
Cieľom a zmyslom regionálnej značky je podpora miestnych výrobcov, producentov a poskytovateľov
služieb (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí vyrábajú
a podporujú tradičné výrobky a hodnoty. Jej zmyslom a cieľom je podpora miestnej ekonomiky,
zvýšenie odbytu kvalitných miestnych výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií,
kultúrnych hodnôt a vidieckeho charakteru územia, podpora využívania miestnych surovín, zdrojov
a potenciálu s ohľadom na životné prostredie.
Cieľom regionálnej značky je takisto prispieť k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne
prostredníctvom propagácie miestnych tradičných výrobkov, služieb a podujatí.
Vymedzenie regiónu Pohronie:
Okres Levice
Obce: Bajka, Beša, Čajkov, Dolná Seč, Dolný Pial, Horná Seč, Hronské Kosihy, Iňa, Jesenské, Jur nad
Hronom, Kalná nad Hronom, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov,
Ondrejovce, Podlužany, Rybník, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Veľké Kozmálovce,
Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemliare.
Okres Žarnovica
Mestá: Nová Baňa, Žarnovica
Obce: Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Kľak, Malá Lehota, Orovnica,
Ostrý Grúň, Píla, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Župkov.
Okres Žiar nad Hronom
Mestá: Kremnica, Žiar nad Hronom
Obce: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Trnávka, Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Horná Ves, Horná Ždaňa,
Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Ihráč, Hliník nad Hronom, Hronská
Dúbrava, Janova Lehota, Jastrabá, Kosorín, Kopernica, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Lutila,
Nevoľné, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Slaská, Stará Kremnička, Trnavá Hora,
Vyhne.

Oprávnení žiadatelia:
•
•

•

v prípade výrobkov/produktov: remeselník, súkromne hospodáriaci roľník, živnostník, ľudový
výrobca, ľudový umelec, firma, organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Pohronie
v prípade ubytovacích a stravovacích služieb: fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená
na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích službách na základe živnostenského oprávnenia
so sídlom alebo miestom prevádzky v území Pohronie
v prípade podujatí: právnická osoba (podnikateľský subjekt, nepodnikateľský subjekt, obec)

Výberové - kritériá pre udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“
•
•
•
•

miestny subjekt (viď. žiadosť o udelenie značky)
kvalifikácia pre príslušnú výrobu (viď. žiadosť o udelenie značky)
zaručenie štandardnej kvality výroby (viď. žiadosť o udelenie značky)
proces výroby nepoškodzuje prírodu (viď. žiadosť o udelenie značky)

Registračný poplatok za udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“
Žiadateľ
Podnikateľský subjekt
Nepodnikateľský subjekt

Registračný poplatok
50,00 Eur (výrobky)
100,00 Eur (služby)
20,00 Eur

Ročný poplatok za používanie značky
40,00 Eur
10,00 Eur

V prvom roku žiadateľ platí registračný poplatok a polovicu ročného poplatku za používanie značky,
v ďalších rokoch ročný poplatok za používanie značky. Právo používať značku môže žiadateľ získať na
obdobie 2 rokov, potom je potrebné požiadať o obnovu certifikátu.
Povinnosti výrobcov po udelení značky:
•
•
•

•
•

začleniť značku (logo) do etikety alebo na obal výrobku na základe grafického manuálu
označiť produkt (alebo jeho obal) samolepkou alebo visačkou so značkou
v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), budú spôsob a podmienky
značenia ustanovené individuálne po dohode združenia s výrobcom, napr. označením
predajného pultu či regálu a podobne
budovu ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia označiť zvonka tabuľou s regionálnou
značkou
v prípade podujatia budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode
s organizátorom podujatia

Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky:
Podpísané žiadosti o pridelenie značky vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii
OZ Žiarska kotlina, Svätokrížske námestie 265/35, 965 01 Žiar nad Hronom. Žiadosti sú prijímané
v tlačenej forme v 1 vyhotovení.
Formulár žiadosti o pridelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ je k dispozícii na
www.ziarskakotlina.sk alebo priamo v kancelárii MAS/OZ Žiarska kotlina.

stránke:
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Termín prijímania žiadostí o udelenie značky:
Žiadosti budú prijímané počas pracovných dní v termíne od 25.06.2018 do 25.07.2018 od 9:00 do 15:00
hodiny. Žiadateľovi bude oznámený výsledok rozhodnutia do 14 dní od zasadnutia komisie.

Kontakty pre ďalšie informácie a bezplatné konzultácie:
Podmienky pre certifikáciu je možné konzultovať telefonicky alebo osobne so zamestnancami MAS/OZ
Žiarska kotlina na adrese:
Občianske združenie Žiarska kotlina
Svätokrížske námestie 265/35
965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktné osoby:
Mgr. Natália Rumanová
tel: 0915 900 333
e-mail: manazer@ziarskakotlina.sk

Ing. Vlasta Kútiková
tel: 0908 508 422
e-mail: administrator@ziarskakotlina.sk

Žiar nad Hronom, dňa 25.06.2018

.....................................
Ing. Ľubomír Meliš
predseda združenia
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