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Značku regionálny produkt môžu získať výrobky
z Gemer-Malohontu
Regionálne značenie produktov má za cieľ dlhodobo posúvať vpred rozvoj vidieckych častí
krajiny. Podporuje regionálne produkty Gemer-Malohontu vo svojej špecifickosti od iných
regiónov Slovenska a vyzdvihuje ich ako jedinečné a unikátne.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Čo?/Ponuka
Od roku 2014 môžu získať výrobky z Gemer-Malohontu regionálne značenie. Výzvu na
predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT vyhlasuje
Miestna akčná skupina MALOHONT spravidla raz ročne.

Prečo? / Dôvod
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť
miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných
príležitostí, na budovaní dobrého mena
regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt
a jedinečností.
Značenie

produktov

prinesie

odlíšenie

od ostatných z regiónu Gemer-Malohont
a

zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i

návštevníkov regiónu, propagáciu výrobkov
doma i v zahraničí, priestor pre vzájomnú
spoluprácu,

ako

aj

účasť

na

rôznych

podujatiach a aktivitách, zameraných na
podporu predaja miestnych produktov v rámci
kraja i celej Slovenskej republiky.
V roku 2018 sa k spolupráci v rámci
regionálneho značenia miestnych produktov
v regióne Gemer-Malohont pridali aj ďalšie
miestne akčné skupiny a to Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, Miestna akčná
skupina Cerovina, Verejno-súkromné partnerstvo Južný a Stredný Gemer.

Ako?/ Postupnosť krokov
Koordinátor regionálneho značenia vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT, a to podľa potreby približne 1x ročne. Žiadosti je
možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT, resp. v kancelárii partnerských MAS.
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Záujemca

o

získanie

značky

predloží poľnohospodárske produkty, potraviny a

koordinátorovi, Miestnej akčnej skupine remeselné výrobky, ktoré splnia vopred
MALOHONT, žiadosť o pridelenie značky stanovené kritériá. Od budúceho roka by k
spolu so vzorkou výrobkov alebo ich vhodných nim mali pribudnúť aj služby, a to ubytovacie
spôsobom zdokumentuje.
Posúdi

ich

rozhodne

o

a stravovacie služby, ako aj zážitky v podobe

certifikačná

komisia,

pridelení

certifikátov

ktorá doplnkových služieb v cestovnom ruchu,
pre

výrobky z regiónu Gemer-Malohont. Platnosť
certifikátu je 2 roky od jeho vydania. Výrobca
alebo poskytovateľ služby garantuje v dobe
platnosti nepretržité plnenie kritérií pre
udelenie značky.
Koordinátor regionálneho značenia postupuje
v propagácii produktov jednotne podľa
spracovaného dizajn manuálu a v rámci
možností zabezpečuje prezentáciu výrobkov
prostredníctvom médií, informačných letákov animačných programov, podujatí a pod.
a web stránky značených produktov.

Po udelení značky sú výrobcovia povinní

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú označiť svoje produkty začlenením loga do
remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, etikety alebo samolepkou, prípadne visačkou
s logom značky alebo označením predajného
miesta.
označené

Regionálna
miestne

značka,

ktorou

produkty,

sú

zaručuje

spotrebiteľom pôvod výrobku v regióne, ako
aj využívanie tradičných postupov alebo
miestnych, prípadne regionálnych zdrojov.
Formulár žiadosti, kritériá pre udelenie
značky, ďalšie doplňujúce informácie a
konzultácie vám poskytnú v Kancelárii MAS
MALOHONT v Hrachove na web stránke
malohont.sk.
živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou Možnosť

získania

značky

regionálneho

v regióne Gemer-Malohont, pričom značka produktu na výrobky z Gemer–Malohontu je
je určená predovšetkým pre prírodné a zaujímavou formou podpory ekonomického
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a hospodárskeho rozvoja regiónu. Tento kulinárske špeciality, ktoré by bez podpory
projekt môže výrazne a pozitívne ovplyvniť mohli zaniknúť alebo upadnúť do zabudnutia.
podnikateľský

sektor

regiónu.

Mnoho Regionálna značka je zároveň skvelou

drobných podnikateľov a remeselníkov vyrába reklamou pre kvalitné výrobky, ktoré sa
kvalitné produkty, ale nedokážu sa presadiť pomocou

nej

môžu

úspešne

presadiť

a dostať do povedomia širšej verejnosti, medzi konkurenciou na trhu. Označenie
regionálnych produktov má význam aj pre
rozvoj turistického ruchu. Návštevník regiónu
sa zaujíma o miestne špecifiká a okrem
prírody chce poznať aj miestne špeciality.
Označenie značkou regionálneho produktu
Gemer-Malohont mu môže uľahčiť výber a
pomôcť zorientovať sa v ponuke.
Vzájomnou spoluprácou medzi regiónmi sa
môžu regionálne špeciality každej oblasti
dostať aj za hranice regiónu a získať širší trh.
potenciálnych zákazníkov a spotrebiteľov. V posledných rokoch, kedy podpora rozvoja
Úlohou značky regionálneho produktu je vidieka zo štátu zlyháva, práve samosprávy
pomôcť zviditeľniť kvalitu a pod ochrannou prispievajú na chod MAS MALOHONT, ktorý
značkou ponúkať produkty regiónu aj do vďaka ich podpore funguje a venuje sa aj
vzdialenejších oblastí. Táto značka má byť regionálnemu značeniu produktov.
zárukou, že produkt je vyrobený ľuďmi z Uvedený príklad dobrej praxe má široký záber
regiónu.
Preferovanie vlastných produktov podporuje
rozvoj daného regiónu hneď z niekoľkých
hľadísk. Z ekonomického hľadiska – pri kúpe
regionálnych výrobkov zostávajú peniaze
v regióne, čím sa podporuje regionálna
zamestnanosť a zvyšuje sa miera vnútornej
spotreby na úrovni regiónu. Zo sociálneho
hľadiska – ľudia nachádzajú prácu doma
a neodchádzajú od svojich rodín. Takisto v riešení a zapojení veľkého počtu samospráv
treba vyzdvihnúť potrebu udržiavania tradícií do rozvoja,zveľaďovania a podpore identity
regiónu. K tomu patria aj tradičné remeslá a územia.
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Udeľovanie regionálnej značky sa postupne stalo prestížou, o ktorú sa výrobcovia uchádzajú.
Pre obce a mestá je tiež veľkým prínosom, lebo držitelia neprezentujú len seba, ale aj konkrétnu
obec, mesto, kde sa výrobky vyrábajú. Región ožíva a stáva sa konkurencieschopnejším.
Držitelia značiek

prispievajú k rozvoju zamestnanosti, kultúry, tradícií, podnikania i k

skvalitňovaniu života na vidieku.
Regionálne značenie produktov je jednou z ciest, ako zviditeľniť konkrétny región, rozvíjať
udržateľný cestovný ruch a upozorniť na zaujímavé produkty, ktoré vznikajú pod rukami
tamojších remeselníkov a poľnohospodárov. Značka zároveň ponúka návštevníkom regiónu
neopakovateľné zážitky, špecifickú pohostinnosť a uľahčuje orientáciu v ponúkaných
službách.
Regionálne značenie produktov je veľmi účinná metóda podpory miestnej ekonomiky. Je
nesporne inšpiratívna a podnetná aj pre ďalšie samosprávy. Nadviazala na rovnakú aktivitu
iných regiónov, ďalej ju šíri a rozvíja. Miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb získajú
predovšetkým jednotnú propagáciu svojich produktov, konkurenčnú výhodu a jednoznačnú
identifikáciu výrobkov vo vzťahu k regiónu, ako aj priestor pre vzájomnú spoluprácu.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

