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VÝZVA
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
č. 06/2020
Miestna akčná skupina MALOHONT, ako koordinátor regionálneho značenia, vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® v termíne od
28.10. do 30.11.2020.
Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú
kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj regiónu GemerMalohont s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva tohto územia.
Značka má podporiť a zviditeľniť miestnych producentov (poľnohospodári, živnostníci, malé a
stredné firmy, remeselníci), ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných
príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a
jedinečností.
Regionálna značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne Gemer-Malohont, využívanie
tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov, ako aj šetrnosť výrobcu
a výrobku k životnému prostrediu.

Čo Vám značka prinesie?





odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov
zviditeľnenie Vašich výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
propagáciu Vašich výrobkov doma i v zahraničí
priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách,
zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR

Aké produkty môžu získať označenie regionálny produkt GEMER-MALOHONT®?


Výrobky alebo jednotne definované skupiny výrobkov (kde všetky výrobky zhodne plnia
kritériá uvedené v žiadosti):
a) potraviny a poľnohospodárske produkty (chlieb, pečivo, koláče, mlieko, syr, mäso,
víno, liehoviny, nápoje, ovocie, zelenina a pod.)
b) prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje a pod.)
c) remeselné výrobky (tkané, kožené, textilné, drevené, hlinené, kovové, sklenené a pod.)
Uvedený zoznam je len informatívny. Vhodnosť výrobku pre získanie značky regionálny produkt
GEMER-MALOHONT® bude individuálne posudzovaná certifikačnou komisiou.

Kto sa môže uchádzať o pridelenie značky?


Remeselník, samostatne hospodáriaci roľník, živnostník, ľudový umelec, firma, organizácia
so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont (s výnimkou obcí, ktoré patria do
územnej pôsobnosti regionálnej značky KARSTICUM®)*
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Aké kritériá musí spĺňať výrobca a jeho výrobky?


Výberové kritériá, ktoré musí splniť každý žiadateľ o udelenie regionálnej značky:
a) miestny subjekt (viď žiadosť o udelenie značky)
b) kvalifikácia pre príslušnú výrobu (viď žiadosť o udelenie značky)
c) zaručenie štandardnej kvality výroby (viď žiadosť o udelenie značky)
d) proces výroby nepoškodzuje prírodu (viď žiadosť o udelenie značky)
 Hodnotiace kritériá, v rámci ktorých musí žiadateľ o udelenie regionálnej značky a jeho
produkt získať stanovený minimálny počet bodov (viď žiadosť o udelenie značky).
Splnenie kritérií pre udelenie regionálnej značky posudzuje certifikačná komisia.

Ako a kde sa predkladá žiadosť o pridelenie značky?






Žiadosť o pridelenie značky sa predkladá 1 x v tlačenej verzii a 1 x v elektronickej verzii na
predpísanom formulári, ktorý je k dispozícii na web stránke www.gemer-malohont.sk alebo
v kanceláriách partnerských MAS:
- MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, Hrachovo
- VSP Južný Gemer, Riečka 57
- MAS Cerovina, Mieru 238, Jesenské
- Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec
- VSP Stredný Gemer, Teplická cesta 5, Jelšava
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie značky vrátane všetkých relevantných príloh je
potrebné doručiť poštou na adresu kancelárie MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52
Hrachovo alebo osobne do jednej z kancelárií partnerských MAS:
- MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, Hrachovo
- VSP Južný Gemer, Riečka 57
- MAS Cerovina, Mieru 238, Jesenské
- Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, Nám. Dr. V. Clementisa 87, Tisovec
- VSP Stredný Gemer, Teplická cesta 5, Jelšava
Elektronickú verziu žiadosti o pridelenie značky (vo formáte .doc alebo .docx, tzn. nie
naskenovanú) je potrebné zaslať na mailovú adresu info@malohont.sk s predmetom
správy: značka 2020

Ako bude prebiehať posudzovanie žiadostí o pridelenie značky?
 Certifikačná komisia:
- posúdi žiadosti o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT podľa kritérií
pre udeľovanie značky,
- senzoricky vyhodnotí vzorky výrobku/výrobkov,
- rozhodne o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky.
 Súčasťou zasadnutia certifikačnej komisie je ústna prezentácia žiadateľov a ich produktov,
ktorá môže byť doplnená o prezentáciu v tlačenej alebo elektronickej forme.

Do kedy je možné predložiť žiadosť o pridelenie značky?

 Žiadosti budú prijímané počas pracovných dní v termíne od 23. do 30.11.2020 od 9:00 do
16:00 hodiny.
 Zasadnutie certifikačnej komisie (posudzovanie žiadostí o pridelenie značky) bude
prebiehať 15.12.2020 (predpokladaný termín) v kancelárii VSP Stredný Gemer v Jelšave.
 Do 7 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok.
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Koľko Vás to bude stáť?

 Poplatky za udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®:
žiadateľ
právnická osoba

súkromný a verejný sektor
neziskový sektor

fyzická osoba

registračný
poplatok
50 €
20 €
20 €

ročný poplatok
za používanie značky
40 €
20 €
20 €

 Poplatky za značku budú účtované až po schválení žiadosti a podpise zmluvy.

Povinnosti výrobcu po udelení značky:
Označiť produkty minimálne jedným z týchto spôsobov:
 začlenenie značky (loga) do etikety alebo na obal produktu na základe dizajn manuálu
 označenie produktu alebo jeho obalu samolepkou alebo visačkou so značkou (logom)
 v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť, bude spôsob a podmienky značenia
ustanovené individuálne po dohode výrobcu s koordinátorom regionálneho značenia,
napr. označením predajného pultu či regálu a pod.
Ak má výrobca vlastnú web stránku, kde prezentuje svoje certifikované výrobky, je povinný
umiestniť značku na úvodnej stránke s odkazom na web stránku www.gemer-malohont.sk.

Ďalšie informácie a bezplatné konzultácie:
 Kontaktná osoba:
- Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT:
mirkakubka@malohont.sk, 0903 772 453
 Ďalšie kontaktné osoby:
- Kristián Cseh, manažér VSP Južný Gemer:
vspjuznygemer@gmail.com, 0905 505 955
- Ing. Anna Feledyová, manažérka MAS Cerovina:
anna.feledyova@mascerovina.sk, 0903 588 901
- PhDr. Igor Pašmík, manažér Partnerstva Muránska Planina-Čierny Hron:
partnerstvompch@gmail.com, 0950 464 462
- Mgr. Monika Galovičová, ekonomická manažérka VSP Stredný Gemer:
strednygemer@gmail.com, 0910 910 477
 Viac informácií: www.gemer-malohont.sk

V Hrachove, dňa 28.10.2020

Partneri regionálneho značenia:

Ing. Oľga Maciaková
predsedníčka MAS MALOHONT
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 okres Rimavská Sobota:
Abovce, Babinec, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Budikovany, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž,
Dolné Zahorany, Dražice, Drienčany, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre,
Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Horné Zahorany,
Hostice, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice,
Káloša, Kesovce, Klenovec, Kociha, Konrádovce, Kráľ, Kraskovo, Krokava, Kružno, Kyjatice, Lehota nad
Rimavicou, Lenartovce, Lenka, Lipovec, Lukovištia, Martinová, Neporadza, Nižný Skálnik, Nová Bašta, Orávka,
Ožďany, Padarovce, Pavlovce, Petrovce, Poproč, Potok, Radnovce, Rakytník, Ratkovská Lehota, Ratkovská
Suchá, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce,
Rimavské Zalužany, Rovné, Rumince, Slizké, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce,
Španie Pole, Štrkovec, Tachty, Teplý Vrch, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov,
Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Vyšný Skálnik, Zádor, Zacharovce, Žíp
 okres Revúca:
Držkovce, Gemer, Gemerská Ves, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hrlica, Hucín, Chvalová, Chyžné, Jelšava,
Kameňany, Leváre, Levkuška, Licence, Ľubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka,
Muránska Huta, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Nandraž, Otročok, Ploské, Polina, Prihradzany,
Rákoš, Rašice, Ratková, Ratkovské Bystré, Revúca, Revúcka Lehota, Rybník, Sása, Sirk, Skerešovo, Šivetice,
Tornaľa, Turčok, Višnové, Žiar
 okres Rožňava:
Betliar, Bohúňovo, Brdárka, Bretka, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dobšiná, Gemerská Panica, Gemerská
Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorské
Podhradie, Kružná, Lipovník, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Rakovnica,
Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Rudná, Slavoška, Slavošovce, Štítnik, Vlachovo, Vyšná
Slaná
 okres Poltár:
Ďubákovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kokava nad Rimavicou, Selce, Sušany, Šoltýska, Utekáč
Obce regiónu Gemer-Malohont,
ktoré patria do územnej pôsobnosti regionálnej značky KARSTICUM®:
 okres Rožňava:
Ardovo, Bôrka, Brzotín, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Jovice, Kečovo, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kunová
Teplica, Lúčka, Plešivec, Rožňava, Silica, Silická Brezová, Slavec

