Regionální pravidla pro udělení značky „Regionální potravina Plzeňského kraje 2015“

Regionální podmínky pro udělení ocenění „Regionální potravina Plzeňského kraje“ zpřesňují pravidla,
která jsou uvedena v „Metodice pro udělování značky Regionální potravina“.

a) Vyhlášení soutěže


Potencionální účastníci soutěže budou osloveni osobně, a zejména pomocí telefonické a
elektronické komunikace. E-maily s průvodními dopisy o vyhlášení soutěže budou rozeslány
potencionálním účastníkům a budou vycházet z databáze potravinářských podniků, která
vznikla při oslovování potencionálních účastníků soutěže v roce 2010, 2011, 2012, 2013 a
2014. Dále bude použita aktuální databáze realizátora soutěže Krajské agrární komory Plzeň a
aktuální databáze obou partnerů (subdodavatelů) projektu – MAS Pošumaví, z.s. a Úhlava,
o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy.



Přihlašovatel je povinen současně se žádostí včetně příloh předložit fotodokumentaci
výrobku a používaný obal nebo návrh obalu, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na
tomto obalu, jde-li o formu balené potraviny.



Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická oprávněná k podnikání a se sídlem
podnikání na území Plzeňského kraje.

b) Přijímání a administrace přihlášek


Přihlášku do soutěže pro jednotlivé výrobky adresuje přihlašovatel Úhlava o.p.s., Plánická
174, 339 01 Klatovy v zalepené obálce s označením „Regionální potravina Plzeňského
kraje“, přihlášku může doručit také osobně na uvedenou adresu. Osobní předání lze
provést v pracovní dny v době mezi 8,00 – 14,30 hodin.



Přihlášku je možno osobně předat také v kanceláři Místní akční skupiny Pošumaví z.s.,
Plánická 174, 339 01 Klatovy.



Žádost je též možné poslat elektronicky na adresu: regionalnipotravina@uhlava.cz. Ostatní
pravidla přihlášení se řídí Obecnými podmínkami Metodiky.



Přijímání přihlášek probíhá od 16. dubna 2015 do 30. dubna 2015.



Přihlašovatel může podat přihlášku do soutěže pro maximálně 10 výrobků v jedné kategorii.



Všechny přihlášené výrobky do soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Místní
akční skupiny Pošumaví z.s.. (www.posumavi.jz.cz) a Úhlavy o.p.s. (www.uhlava.cz) do 10 dnů
od konečného data příjmu přihlášek.

c) Kontrola dokumentace k přihlášeným výrobkům


Kontrola bude provedena průběžně podle data převzetí přihlášek pracovníky subdodavatelů
MAS Pošumaví, z.s. a pracovníky Úhlavy, o.p.s. Zjistí-li se, že přihláška včetně příloh je
neúplná nebo obsahuje zjevně chybné nebo nepravdivé údaje, bude žadatel vyrozuměn o
konkrétních nedostatcích a vadách a bude vyzván k jejich odstranění. Pokud podmínky pro
zařazení do soutěže i po této lhůtě nebudou splněny, bude přihláška vyřazena z dalšího
posuzování. Proti vyřazení nelze podat stížnost, ani jiné opravné prostředky.



Dokumentace poskytnutá k produktům, které nebyly vybrány k udělení značky „Regionální
potravina“ Plzeňského kraje se vrací pouze na písemné vyžádání, které k ní bude přiloženo.
Chybí-li písemné vyžádání, vyhrazuje si Krajská agrární komora Plzeň právo skartace
dokumentace po třiceti dnech od data ukončení soutěže. Dokumentace výrobků, kterým byla
udělena značka „Regionální potravina Plzeňského kraje“ se archivuje u Krajské agrární
komory Plzeň po dobu 5 let od předání ocenění.

d) Zasedání hodnotitelské komise


Přihlašovatel

předá

hodnotitelské

komisi

vzorky

přihlášených

zemědělských

nebo

potravinářských výrobků k hodnocení ve dnech 11. května 2015 od 9.00 do 14 hodin nebo 12.
května 2015 od 7.00 do 9.00 hodin na adrese: Střední škola zemědělská a potravinářská,
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy.


Počet vzorků musí být přiměřený pro účely hodnocení osmi člennou hodnotitelskou komisí, s
ohledem na případnou tvorbu fotodokumentace (minimálně v počtu 2 ks).



Předané vzorky budou do doby zasedání komise uskladněny ve Střední škole zemědělské a
potravinářské v Klatovech, která disponuje příslušnými chladícími a skladovacími prostory.



Komise bude zasedat jednou, v případě potřeby se sejde vícekrát. Termín zasedání komise je
navržen na den 12. 5. 2015 v době od 10.00 do 15.00 hod (popřípadě náhradní termín 15. 5.

2015 od 10.00 – 14.00). Místo zasedání komise je navrženo: Střední škola zemědělská a
potravinářská, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy.


Hodnotitelská komise je ve složení:

Instituce

Funkce

Počet

Ministerstvo zemědělství

předseda

1

Ministerstvo zemědělství

člen

1

Potravinářská komora ČR

člen

1

Agrární komora ČR

člen

1

Státní zemědělský a intervenční
fond
Plzeňský kraj

člen

1

člen

1

Státní veterinární správa ČR

člen

1

Státní zemědělská a
potravinářská inspekce ČR

člen

1

e) Vyhodnocení soutěžních výrobků


Pokud podmínky pro zařazení do soutěže nejsou splněny, bude tato skutečnost žadateli
písemně sdělena do 10 dnů ode dne přijetí přihlášky společně s uvedením důvodů, pro které
nelze výrobek do soutěže zařadit. Proti zamítnutí nelze podat stížnost ani jiné opravné
prostředky.



Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení



Hodnotitelská komise posuzuje přihlášený výrobek s ohledem na originalitu a jedinečnost
vztahující se k Plzeňskému kraji i na nadstandardní kvalitativní charakteristiky. Předmětem
hodnocení konkrétního vzorku je hodnocení zejména senzorických parametrů, zdravotní
prospěšnosti i designu výrobku.



Výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky“ Regionální potravina“ Plzeňského
kraje musí být vyroben v Plzeňském kraji ze surovin z Plzeňského kraje, případně je-li to z
objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně
70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

f) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Festivalu regionální potraviny
Plzeňského kraje, který bude součástí oslav výročí Evropského regionu Dunaj - Vltava dne
29. května 2015.



Akce se bude konat ve spolupráci s Plzeňským krajem v areálu Plzeňského Prazdroje jako
jednodenní akce.

g) Prezentace značky Regionální potravina Plzeňského kraje na akcích pro širokou veřejnost v
Plzeňském kraji.


Regionální potraviny Plzeňského kraje bude prezentována na následujících společenských a
kulturních akcích pro širokou veřejnost na území Plzeňského kraje.



Harmonogram prezentací Regionální potraviny Plzeňského kraje:

Den konání akce
v roce 2015
23.5.2015

6.6.2015

13.6.2015

Souběžná akce

Místo konání

Cílová skupina

Oslava 100. Výročí
vojenského
hřebčína Hostouň
na Šumavě
Farmářské trhy
Plzeň

Hostouň, Svržno 20 345 25
Svržno
GPS 49°34'41.246"N,
12°46'13.607"E
Plzeň – náměstí Republiky
GPS 49°44'50.057"N,
13°22'39.316"E

Vítání léta a
Květinová dívka

Plzeň-ZOOaBZ,
Pod Vinicemi 9

Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny
s dětmi, mládež, odborná
veřejnost
Široká veřejnost /
spotřebitelé, ženy /
hospodyně
Široká veřejnost, ženy /
hospodyně, rodiny s dětmi,
mládež, turisté

25.7.2015

Farmářské trhy
Sušice

31.7.2015

Železnorudské
slavnosti

1.8.2015

Krašovský jarmark

22.8.2015

Liblínské slavnosti
2015 aneb Liblín
opět městysem
Dožínky s Plzeňským
krajem a pivní

5.9.2015

GPS 49°45'27.85"N,
13°21'35.90"
Sušice – náměstí Svobody
GPS 49°13'51.858"N,
13°31'11.977"E
Železná Ruda - třída 1. Máje
a parkoviště u Cafe
Charlotte
GPS 49°8'13.297"N,
13°14'11.291"E (parkoviště)
GPS 49°8'14.664"N,
13°13'58.900"E (třída 1.
Máje)
Předhradí a nádvoří hradu
Krašov
GPS 49°56'55.326"N,
13°35'14.974"E
Liblín 1, 331 41 Liblín
GPS 49°54'59.329"N,
13°32'39.429"E
Přeštice – Masarykovo
náměstí

Široká veřejnost /
spotřebitelé, ženy /
hospodyně
Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny
s dětmi, mládež, odborná
veřejnost, turisté

Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny
s dětmi, mládež,
ženy/hospodyně
Široká veřejnost /
spotřebitelé, odborná
veřejnost, senioři
Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny

13.9.2015

19.9.2015

slavnosti
v Přešticích
Dny Evropského
kulturního dědictví
ve Spáleném Poříčí

GPS 49°34'22.510"N,
13°19'47.561"E
Spálené Poříčí – areál zámku
a muzea Ve Dvoře
GPS 49°36'52.640"N,
13°36'22.547"E (zámek)
GPS 49°36'58.347"N,
13°36'23.250"E (areál Ve
Dvoře)
Dny Evropského
Klatovy – nám. Míru
kulturního dědictví v GPS 49°23'42.101"N,
Klatovech
13°17'36.345"E

24.9.-26.9.2015

Veletrh cestovního
ruchu ITEP Plzeň

27.9.2015

Slavnosti jablek
Nebílovy

3.10.2015

Slavnosti jablek
Krasíkov

9.10.2015

Výstava českých a
bavorských
zahrádkářů, včelařů
a chovatelů Plzeň
Zabijačkové hody
Klatovy

17.10.2015

Plzeň – sportovní hala TJ
Lokomotiva
GPS 49°44'19.357"N,
13°23'49.414"E
Sady Nebílovy Lukrena
GPS 49°37'59.045"N,
13°26'5.678"E
Vrch a dvůr Krasíkov
GPS 49°52'40.029"N,
12°55'52.040"E (vrch)
GPS 49°52'50.910"N,
12°56'6.584"E (dvůr)
Plzeň – KD Šeříkovka,
Šeříková 2428/13
GPS 49°43'25.794"N,
13°24'21.992"E
Klatovy – nám. Míru
GPS 49°23'42.101"N,
13°17'36.345"E

s dětmi, mládež, odborná
veřejnost
Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny
s dětmi, mládež, odborná
veřejnost, turisté

Široká veřejnost /
spotřebitelé, rodiny
s dětmi, mládež, odborná
veřejnost, turisté
Široká veřejnost, odborná
veřejnost, rodiny s dětmi,
střední školy
Široká veřejnost, ženy /
hospodyně, rodiny s dětmi,
mládež
Široká veřejnost, ženy /
hospodyně, rodiny s dětmi,
mládež

Široká veřejnost, ženy /
hospodyně, senioři

Široká veřejnost, ženy /
hospodyně, rodiny s dětmi,
mládež

Na akcích budou probíhat pro veřejnost ochutnávky, prezentace a prodej vybraných vítězných
výrobků soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje a na některých rovněž ve spolupráci
s profesionálním kuchařem show „Vaříme z regionálních potravin“

V Plzni dne 15. 4. 2015
Realizátor soutěže:
Krajská agrární komora Plzeň
Subdodavatelé:
MAS Pošumaví, z.s. p.o, Plánická 174, 339 01 Klatovy
Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy

