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Dobrý den,
ráda bych Vás informovala, že MAS Moravská cesta prevzala po dohode se
sdružením Aktiv+ a predešlém poverení dosud certifikovaných výrobcu a dalších místních
akcních skupin z Hané koordinaci regionální znacky "HANÁ regionální produkt®". Na valné
hromade Asociace regionálních znacek (ARZ) dne 8. brezna 2011 v Praze byla Moravská cesta
prijata jako již patnáctý clen ARZ a jmenována regionálním koordinátorem znacení domácích
výrobku "HANÁ regionální produkt®". V patnácti regionech celé republiky již regionální
znacka funguje, od Šumavy pres Polabí po Jeseníky a Beskydy.
Vaše obec byla již pri založení znacky "HANÁ regionální produkt®" a projednávání
s historiky, národopisci, predstaviteli obcí a mest, Olomouckého kraje a dalších institucí
zahrnuta do území HANÉ (viz. priložená mapa vymezeného území - v soucasné dobe se
zpracovává prehlednejší verze).
V rámci regionálního znacení HANÁ byla nyní navázána spolupráce s dalšími místními
akcními skupinami v tomto
regionu, který zahrnuje oblasti Olomoucka,
Prerovska,
Prostejovska, Vyškovska a Kromerížska. Spolupráce byla stvrzena dne 3. brezna 2011
podpisem "Memoranda o spolupráci", jehož ustavujícími cleny je pet místních akcních
skupin, pet certifikovaných výrobcu, dve sdružení (Krajské sdružení Národní síte MAS CR,
Asociace regionálních znacek) a dve instituce (Olomoucký kraj a Krajská agentura pro
zemedelství a venkov). Spolecne budou pracovat na rozvíjení marketingové
strategie
regionální znacky s mottem: "Hanáci omijó I~dasco - zkoste to." Toto sdružení je otevrené
pro všechny regiony a instituce, které pusobí na vymezeném území Hané.
MAS Moravská cesta v soucasné dobe pusobí jako rozvojová agentura, která vybírá
místní projekty ze svého regionu v programu LEADER. V letech 2008-2011 podporila 43
projektu místních žadatelu za 30 milionu korun.
Prílohou tohoto dopisu je výzva k predkládání žádostí o znacku "HANÁ regionální
produkt®". Prosím o distribuci tohoto dokumentu na prípadné zájemce, zejména z rad
místních výrobcu, remeslníku, poskytovatelu služeb apod., kterí by se mohli ucházet
o certifikaci regionální znacky. Slavnostní certifikace nových výrobku a služeb se uskutecní na
jare (kveten), v léte (cervenec) a na podzim (listopad) roku 2011.
Tešíme se na další úspešnou spolupráci
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Julie Zendulková, predsedkyne MAS Moravská cesta
Tel: 724111510; E-mail: iulie.zedulkova@moravska-cesta.cz;
Web: www.moravska-cesta.cz
Web Asociace regionálních znacek: www.regionalni-znackv.cz/hana

,,'"

~~ •
~'"

\~.

r

•••

"'J

,-b)! ;.~),' >....

Olomoucký kraj

ASOCIACE
REGIONÁLNíCH
ZNAtEK

