V Klatovech 12.3. 2020

Vážení výrobci potravin v Plzeňském kraji,
jménem krajských koordinátorů soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje si Vás dovoluji oslovit k účasti v 11. ročníku této
prestižní soutěže, kterou v tomto kraji vyhlašuje Úhlava o.p.s.
Značku Regionální potravina již 11. rokem uděluje Ministerstvo
zemědělství těm nejkvalitnějším výrobkům v kraji. Cílem soutěže je podpora domácích
producentů potravin a motivace spotřebitelů k zájmu o ně.
Soutěží se v 9 různých kategoriích a značku „Regionální potravina Plzeňského kraje“
získává vždy vítěz dané kategorie. Soutěžit mohou pouze malé a střední firmy do 250
zaměstnanců s provozovnou v Plzeňském kraji.
Pro oceněné výrobky budou zajištěny propagační a prodejní prezentace při příležitosti řady
významných společenských, kulturních a dalších akcí konaných v Plzeňském kraji. Oceněné
výrobky budou prezentovány v katalogu vítězných výrobků a v informačních letácích.
Zároveň bude v tištěných a elektronických médiích probíhat inzertní kampaň. Ocenění
výrobci získají také možnost účastnit se tuzemských a zahraničních veletrhů či výstav (Země
živitelka, Flora Olomouc, IGW Berlin atd.).
Dle platné metodiky, která je přílohou dopisu, je třeba se zaměřit na následující podmínky:
výrobek, který přihlašujete, musí být vyroben v příslušném regionu, musí obsahovat
minimálně 70% podíl surovin z Plzeňského kraje nebo případně, je-li to
z objektivních důvodů nutné, z ČR, s odůvodněním, proč nepochází surovina
z regionu. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.
Přihlašovatel musí být fyzická nebo právnická osoba s provozovnou na území Plzeňského
kraje. Přihlašovatel může být pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba).
Přihlašovatel dokládá v přihlášce své identifikační údaje dle vzoru v části A, technickou
dokumentaci dle vzoru v části B, čestné prohlášení dle vzoru v části v části C a Souhlas
žadatele se zpracováním osobních údajů v části D.
Dále se k žádosti přikládá:
- kopie výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpis z evidence
zemědělského podnikatele. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce,
- fotodokumentace u nebaleného výrobku a u baleného výrobku čitelná etiketa nebo
používaný obal nebo návrh obalu, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto
obalu (příloha k části B).
Účast v soutěži i v následných prezentacích je bezplatná.
Hodnocení výrobků provádí nezávislá hodnotitelská komise zabývající se profesionálně
zemědělstvím nebo potravinářstvím.
Přijímání přihlášek pro rok 2020 probíhá do 9. dubna. Přihlášku do soutěže pro
maximálně 5 výrobků v každé kategorii zašle přihlašovatel 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 adresu: regionalnipotravina@uhlava.cz nebo pomocí datové schránky
vdrs6nd.
Případné dotazy Vám rádi zodpoví zástupci koordinátora soutěže Ing. Ivo Šašek, CSc.
(774 411 096) nebo Ing. Helena Hnojská (724 734 957).
Informace o soutěži budou též uvedeny na
www.uhlava.cz a www.masposumavi.cz

webu

www.regionalnipotravina.cz;

Neváhejte přihlásit své výrobky do soutěže a získejte tak možnost propagace Vašich
výrobků nejen v Plzeňském kraji.

Na shledání s Vámi a Vašimi výrobky se těší Ing. Pavel Vondráček, ředitel Úhlava, o.p.s.

