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Význam značiek regionálnych produktov
Ak chce podnikateľ
uspieť medzi konkurentmi
na trhu, musí svoje produkty odlíšiť. Regionálne
produkty majú na to predpoklady. S takmer 10 ročnou históriou sa stali protipólom globalizácie a
uniformity. Ich počet
a význam na Slovensku
rastie.
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Každý región má svoj
vlastný neopakovateľný
charakter, daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, históriou a stároč-

nými tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré
sú často jedinečné a typické pre ten ktorý región.
Aj produkty pochádzajúce z takejto oblasti,
preberajú tieto charakteristické črty a vlastnosti.
Regionálnym produktom môže byť hmotný
produkt (prútený košík),
služba (ubytovanie v
drevenici) alebo kombinácia hmotného produktu a nehmotnej služby
(lokše s obsluhou).

Na označenie špecifických produktov z určitého
regiónu sa bežne v praxi
používa pojem značka
regionálneho produktu.
Každá takáto značka má
svoje charakteristické logo,
ktoré vystihuje jej príslušnosť k danému regiónu a
pomáha vytvárať emocionálne a osobné puto.
Cieľom označovania je
vyčleniť produkty z masy,
odlíšiť ich od ostatných a
pridať im hodnotu značky,
za ktorú je zákazník ochotný priplatiť si.

Ako môže podnikateľ získať regionálnu značku?
Značky regionálnych produktov vznikajú odlišne ako obchodné značky výrobcov či obchodníkov. Odlišnosťou je iniciátor vzniku a potom aj vlastník regionálnej značky. Vo väčšine prípadov sú iniciátorom vzniku regionálnej značky občianske
združenia - miestne akčné skupiny, ktoré spolupracujú s verejno-súkromnými partnermi, s Regionálnym environmentálnym centrom alebo aj so zahraničnými občianskymi združeniami.

Zdroj: Mesačník podnikanie 11/2014

Regionálne značenie produktov na Slovensku
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) zastrešuje národnú úroveň koordinácie
a propagácie regionálneho značenia na Slovensku.
V rámci verejnej diskusie bol zvolený jednotný dizajn
logotypu značenia miestnych produktov a služieb na
Slovensku.
Okrem tohto boli prijaté 4 minimálne zásady pre certifikáciu regionálneho produktu alebo služby: tradícia,
miestna surovina, ručná práca, jedinečnosť.
Cieľom zavedenia regionálnej značky je:

 propagácia regiónu
 podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov
služieb

 podpora uchovávania
hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu

 podpora využívania
miestnych zdrojov

Regionálna značka zaručuje, že certifikovaný produkt
spĺňa stanovené kritéria:

 je jedinečný pre daný
región

 pochádza od miestneho
výrobcu

 využíva tradičné postupy
a miestne zdroje

„Podpora hodnôt,
tradícií, miestnych zdrojov a vzťahu k regiónu.“
Regionálnu značku môžu
získať:

 remeselné alebo tradičné
výrobky

 potravinárske produkty
 podujatia
 ubytovacie a stravovacie

 obsahuje podiel ručnej
práce

Zdroj: NSS MAS

Mapovali sme v území
Oľšavica

Granč-Petrovce

Počas decembra uskutočnilo
Centrum prvého kontaktu v rámci
vzdelávacích projektov „Bližšie
k ľuďom, bližšie k cieľu“
a „Združenia ako podpora vidieckeho cestovného ruchu“ niekoľko
putovných aktivít, ktorých cieľom
bolo okrem iného zmapovať potreby územia pre aktívnejší rozvoj
cestovného ruchu na vidieku s dôrazom na zamestnanosť.
S prítomnými aktérmi sme
diskutovali na témy, ktoré boli
naplánované v osnovách jednotlivých vzdelávacích projektov
a poskytli sme tiež priestor pre
vyjadrenia a otázky k rozvoju obcí
a ich ďalšiemu smerovaniu v nastávajúcom období v kontexte celého
územia.

Nemešany

Spišské Podhradie

Navštívili sme obce Oľšavica, Granč-Petrovce, Nemešany a Spišské Podhradie.
Výstupy, ktoré sme získali, budú užitočné aj pre formovanie novej stratégie územia MAS LEV
v nastávajúcom programovacom období 2014-2020.

Príklad dobrej praxe
Na Slovensku vzniká čoraz viac rodinných fariem a gazdovstiev, ktoré sa venujú
popri ekologickom hospodárení a zveľaďovaní krajiny aj rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.
Tentokrát nás zaujala rodinná farma Mašekov mlyn nachádzajúca sa
na rieke Žitava severne od mesta
Vráble v mestskej časti Horný Ohaj.
Mašekov mlyn ponúka prenájom priestorov pre rôzne semináre, workshopy,
kurzy, exkurzie, teambuildingy. Okrem
toho sa tu konajú letné tábory, košikárske
kurzy, splavovanie rieky, či možnosť dočasného ustajnenia zvierat. Priestory sú
zaujímavé aj pre fotenie novomanželov.

K dispozícii sú výstavné priestory
v interiéri budovy mlyna. Od roku 2004 tu
nájdete aj Požitavské múzeum mlynárstva.
Neďaleko usadlosti sa nachádza aj
včelia farma a možno tu zakúpiť
rôzne včelie produkty formou predaja z dvora.
Okrem predaja medu a včelích produktov si včelárstvo na farme plní aj svoju
environmentálnu a osvetovú funkciu. Pravidelne tu organizujú stretnutia včelárov
a exkurzie zamerané na vzdelávanie všetkých vekových kategórií.
Ďalšími predajnými komoditami sú
ovocie, zelenina, košikárske prútie, husi či
ovce.

Na rodinnej farme Mašekov mlyn
vytvárajú možnosti aktívneho oddychu
a rekreácie v prírode prostredníctvom živého agrárneho skanzenu. Snažia sa zachovať miestne tradície, remeslá či zvyklosti
a zúročiť ich z hľadiska rekreácie, agroturistiky a aktívneho oddychu v prírode.
Vytvárajú priestor pre zážitkové vzdelávanie formou rôzne zameraných kurzov,
exkurzií, workshopov, seminárov a iných
odborno-vzdelávacích programov. Chcú
v ľuďoch posilniť pozitívny vzťah k prírode, pretože je to v dnešnej dobe nevyhnutné nielen z pohľadu udržateľného rozvoja,
ale aj z hľadiska celkového vývoja spoločnosti a existencie človeka v prírode ako
jednej z jej zložiek.
Na
we b e
zaujme aj pútavo spracovaná
stránka, plná
krásnych fotografií a dôležitých informácií
o dianí a aktivitách na farme.
Zdroj: http://masekovmlyn.wix.com/welcome
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