Udělování značky

„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“
MAS Regionu Poodří vyhlásila v roce 2015 již 4. výzvu k předkládání žádosti k certifikaci
služeb a 7. výzvu k certifikaci výrobků. Termín pro předkládání žádostí byl stanoven od 2.3.2015 do
16.3.2015. V pátek 27. března 2015 zasedala Certifikační komise značky „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“. V letošním roce držitelé regionální značky předkládali
Žádosti o prodloužení a také byly přijímány nové Žádosti.
Certifikační komise se sešla v sídle regionálního koordinátora MAS Regionu Poodří
v Bartošovicích na Moravě a hodnotila došlé žádosti o prodloužení a udělení značky „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“. U všech Žádostí o prodloužení regionální značky se komise
zaměřila na dodržování pravidel značení, zkoumala, zda nedošlo ke kvalitativním změnám a také
hodnotila dosavadní spolupráci. U všech nových Žádostí u výrobků komise posuzovala, zda-li
splňují základní kritéria, mezi které patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí
a jedinečnost ve vztahu k regionu. Certifikát je udělován na dva roky, poté může držitel certifikátu
požádat o prodloužení. Na tomto zasedání komise byla regionální značka prodloužena 19 výrobkům
od 15 výrobců a dvěma poskytovatelům služeb. Nově byla regionální značka „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“ udělena 7 výrobkům od 6 výrobců a dvěma poskytovatelům
služeb.
Prodloužené certifikáty regionální značky výrobkům:
Aranžmá ze suchých květin – Zdenka Pjatkanová, Bartošovice
Umělecké kovářské a zámečnické práce – Petr Zlámalík, Kunín
Faremní mléčné výrobky z kozího mléka – Ekofarma „Šťastná koza“, Velké Albrechtice
Bartošovický chleba – Pekárna Bartošovice
Bartošovické koláčky – Pekárna Bartošovice
Užitkové a dekorační předměty z vlny – Lumír Kuchařík, Jeseník nad Odrou
Včelí med z Jeseníku nad Odrou – Miroslav Křenovský, Jeseník nad Odrou
Kovářské a umělecko-řemeslné výrobky – KOVSTYL – Lukáš Kraus, Hladké Životice
Uzenářské výrobky ze Sedlnic – Gurmán Sedlnice s.r.o.
Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchwork – Lenka Dostálová, Petřvald
Gilarovic perníčky – Pekařství a cukrářství Eva Gilarová, Skotnice
Příborská šifle – Pekařství a cukrářství Eva Gilarová, Skotnice
Oderský kapr – DENAS spol. s r.o., Studénka
Bižuterie z minerálů a skla – Mgr. Alena Jermářová, Bílovec
Ručně malované hedvábí a trička – Mgr. Alena Jermářová, Bílovec
Drátkované filigrány – Mgr. Květoslava Bartošová, Bílovec
Ručně malované sklo – Mgr. Květoslava Bartošová, Bílovec
Kolekce výrobků ze dřeva pro děti – GERLICH ODRY s.r.o.
Skleněné ozdoby – Lyra decor s.r.o., Nový Jičín
Prodloužené certifikáty regionální značky službám:
Penzión na zámku – Obec Bartošovice
Restaurace Na Kmínku – Kateřina Vavrečková, Studénka

Nové certifikáty regionální značky výrobkům:
Oderáček, chléb pšenično-žitný – Karel Fojtík, Odry
Bartošovické brambory – Ing. Petr Klečka, Bartošovice
Šperky z mědi, minerálů a skla – Zdenka Ohnheiserová, Fulnek – Lukavec
Drátování a dekorace z černého drátu – Zdenka Ohnheiserová, Fulnek – Lukavec
Pohádkové postavičky „Strašidýlka z Poodří“ – Ivana Hoňková, Studénka
Šití dekorativního textilu – Ivana Vajdová, Slatina
Česnek z Libhoště – Vít Škarka, Libhošť
Nové certifikáty regionální značky službám:
Vodní mlýn Wesselsky – Vade Mecum Bohemia, s.r.o., Loučky u Oder
Restaurace „U dobré hraběnky“ – Pavla Hruškovská, Kunín (změna provozovatele)
Certifikáty výrobcům budou slavnostně předány dne 16. května 2015 na zámku v Bartošovicích
v rámci akce „Otevírání Poodří a pooderské koštování“.
Cílem značky je podpořit místní výrobce a poskytovatele služeb, zviditelnit region Moravské
Kravařsko. Tento se rozkládá v krásné krajině podél řeky Odry. Výjimečná zachovalost údolní nivy
Odry byla důvodem i k vyhlášení Poodří chráněnou krajinnou oblastí.
Další certifikace výrobků a služeb, s možností získat regionální značku „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“, se uskuteční v roce 2016.
Více informací na www.regionalni-znacky.cz a www.mas.regionpoodri.cz
Certifikace výrobků a služeb se uskutečnila v rámci realizace projektu „Chuť a vůně
regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“, který byl podpořen Programem rozvoje
venkova MZe ČR, opatření IV.2.1. realizace projektů mezinárodní spolupráce. Projekt je realizován
v partnerství MAS Regionu Poodří a MAS Podpoľanie.
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