fi

l\l§ IE&5TVíJ žEyĚDĚt.s]Vl

B

Jlhočeský kraj

Y áženápaní, vážený pane.

dovolrrjeme si Vás oslovit s nabídkou írčastiv devátém ročníkusoutěže o znaěku Regionální
potravina Jihočeskéhokraje 2018 (RP JČK), kterou podporuje Ministerstvo zemědělství,
prostředn ictv ím Státnílro zeměděl ského i ntervenčního forrdu.

Hlavním cílem soutěže RegionáIní potravina Jihočeskéhokraje 2018 je:

zvýšenípovědomí spotřebitelťl a odborné veřejnosti o regionálních potravinách,
- podpora poptávky po regionálních potravinách a prosazení kvalitních produktů v každodenní
_

spotřebě.

vzájernně výhodné propojení zernědělcri. zpracovatelů, nraloobchodníkůa spotřebitelů v kraji,
- prefbrence kvalitních místlríchptrtravin, které podporují regionální ekonomiku, ekologii i zdravi
_

konzumentů,
- návrat k tradičnírnhodnotánr umožňujícímkrajovou svébl,tnost a prosperitu.
Kromě popularizace vítězůmáme zpracovartý plán systérnor,ýclr kroků k šířenídobrého jména
oceněných výrobců. Soutěž bude doprovázet medializace nacelostátní i regionální ťtrovni a propagace
fonnou série veřejnýclr ochutnávek. které zajistí organizátor AB AGENTIIRA. Podrobné infonnace,
metodiku a elektronickou verzi fbrmulářů přihlášek/žádostído soutěže RP JCK ziskáte na
'|l',',':1,].j l';l.,ll;iil;,i,"1,,,,;
1i1,1,1.:,. UČast v soutěži je bezplatná.

Upozornění:
Do soutěže Regionální potravina Jihočeskéhokraje se mohou přihlásit výrotlci potravin
s maximálním počtem 250 zaměstnanců. Musí být lyrobena v Jihočeskémkraji z místních
surovin, upřesnění viz. ,,Metodika, Hlava 1, odst. 2. b).
přehled termínů:
Příjern přihlášek/žádostí(do i 0 výrobků od jednclho žadatele) do 26. 3. 20l8.
Správnost lyplněnýclr přihlášek a oprár,něnost zařazení přihlášených produktů do soutěže o značku
Regionální potravina, bude posouzena během Konzultačníschůzky, která proběhne 6. 4. 2018,
v případě zjištěných rredostatků bude výrobcevyzvál-t k nápravě,.ledná se o doporučení. pokud
výrobce připornínky nedoplní. bude pokračovat v sorrtěži.
Výrobci, jejiclrž přihlášky s výrobky byly přijaty do soutěže, budou vyzvání k dodání výrobkťr pro
Hodnotitelskou kornisi, která se uskuteční17. 5.2018.
Slavnostní vyhlášení udělených značek a předání certifikátťr Regionální potravina Jihočeskéhokraje
20 l 8, se uskuteční20,7,2018, při zahájení Selských slavnosti v Holašovicích.
Způsotr přij ímání přihlášek:
PhDr, Adolf Boháček * AB AGENTURA
l)atovou schránkort: lrixidyw, e*mailem: ]l,],,,l
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nebo

poštorr nebo osobně na adresu Regionální agrární komora JK, Rudolfovská 80., 370 01 Č. Budejovice.
Datovou schránkou: i54acaf. e-mailenr: ,.-.i..i,i,,, .,,,,,, , ;1,[;".;,,

S přánírn mnoha úspěchůse značkou Regionální potravina Jilročeskéhokraje 20l8

PhDr. Adolf Boháček
Přílohy: Příloha ádosti
Důležitétermíny.

&

Příloha ádosti B; Přiloha ádosti C; Příloha žádosti D; Plafirá metodika;

PhDr. Adolf Boháček - AB AGENTURA, organiátor RP JČK 2018
608 444 537, +42a 272 970 248, e-mail : info@abagentura.cz
Kancelář: U libeňského pivovaru 1a27/3l, t80 00 Praha 8 - Libeň

tel. :

