VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
„regionálny produkt PONITRIE“.
OZ Mikroregión RADOŠINKA vyhlasuje 1. VÝZVU k predkladaniu žiadostí o udelenie
značky „regionálny produkt PONITRIE“ .
Značka „regionálny produkt PONITRIE“ je značkou kvality. Označuje kvalitné prírodné,
poľnohospodárske, potravinárske produkty, výnimočné remeselné výrobky a služby, ktoré sú
výsledkom činnosti miestnych remeselných výrobcov, poľnohospodárskych a potravinárskych
producentov a poskytovateľov ubytovacích a stravovacích služieb.
Úlohou tejto regionálnej značky je reprezentovať kvalitu, región PONITRIE, jeho ľudí,
kultúru, tradície a pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Jej hlavnou aktivitou je podporiť
predaj regionálnych produktov od miestnych producentov, ktoré sú jedinečné vo vzťahu
k regiónu. Táto jedinečnosť spočíva vo výnimočnosti spracovania regionálneho produktu,
kvalite ručne vyrobených remeselných výrobkov, v spracovaní z miestnych surovín a vo
výnimočnosti služieb v cestovnom ruchu.
Čo Vám udelenie značky „regionálny produkt PONITRIE prinesie?
 Propagáciu doma i mimo hraníc PONITRIA, spoluprácu s inými regiónmi v rámci
Slovenska, účasť na významných podujatiach v kraji a v rámci celej SR.
 PONITRIE má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom,
kultúrou a stáročnými tradíciami jej obyvateľov. Výrobky a produkty pochádzajúce z
PONITRIA majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca, zručnosti a
vedomostí miestnych ľudí.
 Spotrebitelia v dnešnej dobe čoraz viac vyhľadávajú kvalitu a certifikovanie značkou
„regionálny produkt PONITRIE“ pomôže k odlíšeniu kvalitnej regionálnej produkcie
od iných výrobkov, produktov a služieb. Spotrebiteľ tak rozpozná kvalitný miestny
produkt, jeho jedinečnosť, ako aj jedinečnosť regiónu, z ktorého produkt pochádza.
VÝROBKY A PRODUKTY
Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne
plnia kritériá uvedené v žiadosti:
 remeselné (drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné....)
 potravinárske a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské,
mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy a iné)
 prírodné produkty (kvety, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje a iné)
Pozn.: Vyššie uvedený zoznam je len informatívny. Vhodnosť výrobku pre získanie značky
„regionálny produkt PONITRIE“ bude posudzovaná Certifikačnou komisiou individuálne.
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Vhodní žiadatelia:
 remeselník, ľudový umelec, ľudový výrobca
 poľnohospodársky a potravinársky producent, včelár
pôsobiaci v regióne PONITRIE (okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce, okres Nitra, obec
Rastislavice)
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA
 ubytovacie zariadenia (klasifikované podľa Vyhlášky 277/2008 Z.z.)
 stravovacie zariadenia
Vhodní žiadatelia:
 fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie v ubytovacích
a stravovacích službách na základe živnostenského oprávnenia so sídlom
a miestom prevádzky v regióne PONITRIE (okres Topoľčany, okres Zlaté
Moravce, okres Nitra, obec Rastislavice), ktorá prevádzkuje ubytovacie alebo
stravovacie zariadenie (plniace všetky zákonné predpisy).
Koordinátorom značky „regionálny produkt PONITRIE“ je OZ Mikroregión RADOŠINKA,
ktoré spolupracuje s ďalšími regiónmi a subjektmi zapojenými do systému regionálneho
značenia.
Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky „regionálny produkt PONITRIE“
 Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke www.produktponitrie.sk a v sídle
Koordinátora značky - OZ Mikroregión RADOŠINKA (Zbehy 267, 951 42 Zbehy)
 Podpísaný formulár žiadosti vrátane všetkých relevantných príloh predložte prosím v
kancelárii Koordinátora značky OZ Mikroregión RADOŠINKA, v tlačenej forme
v jednom vyhotovení.
Termín prijímania žiadostí:
Žiadosti prijímame počas pracovných dní v termíne od 10.06.2013 do 10.08.2013 (od 9:00 do
14:00 hod).
Registračný poplatok:
Registračný poplatok za udelenie značky (vrátane poplatku za prvý rok používania značky) je
pre všetkých žiadateľom 50 €.
INFORMÁCIE O ZNAČKE:
Zásady a kritériá pre udelenie a užívanie značky „regionálny produkt PONITRIE“ nájdete na
web stránkach: www.produktponitrie.sk.
V prípade nejasností nás prosím kontaktujte osobne alebo telefonicky:
kontaktná osoba:
Ing. Renáta Lelovská , OZ Mikroregión RADOŠINKA
Zbehy 267, 951 42 Zbehy, telefón: 0911 760 996
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