V Klatovech 10. 4. 2022
Vážení výrobci potravin,
dovolujeme si Vás, jakožto vyhlašovatel soutěže v kraji, tímto oslovit k účasti v 13. ročníku soutěže o značku
„Regionální potravina Plzeňského kraje“. Soutěž pořádaná ministerstvem zemědělství je určena pro podniky,
které mají méně než 250 zaměstnanců a jejich výrobna sídlí na území kraje.
Značku „Regionální potravina Plzeňského“ kraje je možné získat v devíti různých kategoriích, přičemž ocenění
na 4 roky udělované ministrem zemědělství získává pouze vítěz dané kategorie. Výrobek přihlašovaný do
soutěže musí být minimálně ze 70 % vyrobený ze surovin pocházejících z regionu nebo z ČR, je-li to
z objektivních důvodů nezbytné.
Pro přihlášení výrobku stačí vyplnit přílohy A, B a čestná prohlášení, jež jsou součástí příloh C a D. Dále
je potřeba přiložit etiketu u baleného výrobku, foto u výrobku nebaleného a kopii výpisu z Obchodního
nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu z evidence zemědělského podnikatele. Výpis nesmí být
starší než 3 měsíce. Veškeré podmínky soutěže jsou uvedeny v Metodice soutěže, kterou naleznete
v příloze.
S vyplněním přihlášky Vám samozřejmě rádi pomůžeme, není to opravdu nic složitého. Při kontrole přihlášek
s námi také spolupracují dozorové orgány (SZPI, SVS), které jsou v případě potřeby velmi vstřícné a
nápomocné všem účastníkům soutěže při kontrole a úpravě značení přihlašovaných výrobků, aby bylo vše
(nejen) na Hodnotitelskou komisi v pořádku.
Co v případě ocenění získáte?
Prestiž pro sebe i svůj výrobek a také významnou marketingovou podporu. Během roku budou zajištěny
propagační prezentace při příležitosti celé řady významných akcí konaných po celém Plzeňském kraji,
kterých se můžete v případě zájmu sami také účastnit. Připraveny jsou i regionální a mezinárodní akce
pořádané MZe a SZIF, kde budete také vítáni (Země Živitelka, potravinářské veletrhy…).
Oceněné výrobky budou prezentovány v regionálním katalogu a informačních letácích, jejichž část
obdržíte. Zároveň bude v tištěných a elektronických médiích probíhat průběžná inzertní kampaň. Nebude
chybět ani televizní medializace, a to v oblíbených pořadech, jako například Herbář či Kluci v akci…
Za tu „námahu“ to určitě stojí :o).
Účast v soutěži i na následných prezentacích je samozřejmě bezplatná.
Přijímání přihlášek probíhá do 10. května 2022.
Přihlášku do soutěže pro maximálně 5 výrobků v každé kategorii zašlete v zalepené obálce s označením
„Regionální potravina Plzeňského kraje“ na adresu: Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 33901 Klatovy. Žádost je
též možné předat na uvedené adrese osobně nebo poslat elektronicky na adresy:
regionalnipotravina@uhlava.cz, hnojska@uhlava.cz nebo pomocí datové schránky.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví zástupci vyhlašovatele soutěže - Ing. Helena Hnojská (724 734 957)
nebo Ing. Ivo Šašek, CSc. (774 411 096). Informace o soutěži budou též uvedeny na webu
www.regionalnipotravina.cz; www.uhlava.cz; www.masposumavi.cz; i na webu Plzeňského kraje www.krplzensky.cz.
Neváhejte přihlásit výrobky do soutěže a získat tak možnost propagace Vašich výrobků v Plzeňském
kraji.
Na shledání s Vámi a Vašimi výrobky se těší Ing. Pavel Vondráček, ředitel Úhlava, o. p. s.

