Síť prodejen regionálních
produktů – rakouská inspirace

Představení projektu
•Název projektu: Síť prodejen regionálních
produktů – rakouská inspirace,
•Partner projektu: Zukunftsraum Thayland,
•Termín realizace: 13. 1. 2012 - 11. 1. 2013,
• Projekt je realizován v rámci Fondu malých
projektu Vysočina – Dolní Rakousko.
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Představení projektu
•Cíl projektu:
- vytvořit podmínky pro vznik sítě prodejen regionálních
prodejen,
-vytvoření „statutu sítě“ tzn. podmínek, které musí
zájemce splnit, aby mohl nést označení REGIONÁLNÍ
PRODEJNA,
- probudit zájem prodejen zdravých výživ, dárkových
předmětů apod. a místních podnikatelů stát se součástí
této sítě, podpora malého a středního podnikání
- turisticky zatraktivnit tento region (zavedením prodejen
s RP, kdy budou mít turisti možnost odvést i typický
regionální výrobek ze své návštěvy).

Standardy udílení značky
Prodejna regionálních
produktů
Kdo může o značku požádat
- Maloobchodní prodejny – musí mít v sortimentu
zařazen min. 3 produkty značky „Vysočina –
regionální produkt ®“. a zároveň splnit dosažení min
50 bodů dle bodové stupnice
- Podnikové prodejny a prodej ze dvora - musí
nabízet kompletní sortiment vlastních produktů a 3
výrobky certifikovaných jako výrobky „Vysočina –
regionální produkt ®“ a 50 bodů
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Hodnotící tabulka

Standardy udílení značky
Prodejna regionálních
produktů
-

-

-

Zaslání žádosti o certifikaci nejpozději 14 dní před
zasedáním certifikační komise „Vysočina – regionální
produkt ®“,
Doložení požadovaných příloh – oprávnění k
podnikání, seznam nabízených produktů spadajících
do hodnotících kritérií
O udělení práv k užívání značky rozhoduje
Certifikační komise, která zasedá 2x ročně.
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Další podmínky
-

-

umístit logo „Prodejna regionálních produktů“ na
venkovních i vnitřních prostorách,
místit logo „Prodejna regionálních produktů“ na
webové stránky a další propagační materiály,
označit regály, poličky obsahující zboží se značkou
„Vysočina regionální produkt“ a další regionální
značky,
Upřednostňovat pro zařízení a vybavení prodejny
přírodní materiály, jako dřevo, rákos, sláma, plátno,
vlna, hlína, sklo, papír atd. před plasty.

Povinnosti
koordinátora
- Koordinátor se průběžně snaží
zajišťovat propagaci všech
certifikovaných prodejních míst. A to jak
na svých webových stránkách
www.vysocinaregionalniprodukt.cz, tak
na www.arz.cz a dalších regionálních i
státních turistických portálech.
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Děkuji za pozornost

Ing. Květuše Hejátková
Ing. Marie Černá
Bc. Simona Budařová
www.zeraagency.eu
info@zeraagency.eu
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