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HLEDÁME DALŠÍ ORIGINÁLNÍ VÝROBKY A POTRAVINY Z JIZERSKÝCH HOR 

Tisková zpráva, 29.7.2011 

MAS Mikroregionu Frýdlantsko a partneři vyhlašují v srpnu druhé kolo certifikace místní produkce z Jizerských hor. 

 Značka vznikla v roce 2010 a v první certifikaci se nositeli značky, která zaručuje místní původ, převahu přírodních 

surovin a vysokou kvalitu výrobků, stalo 24 výrobců z oblasti známé především přírodními krásami a sklem. Že je zde i 

řada jiných zajímavých produktů, ukazuje spektrum certifikovaných výrobků, potravin, nápojů i produktů z oblasti 

tradičních řemesel. Nositelé značky získají výhody společné propagace, jasného zařazení ke známé oblasti cestovního 

ruchu, tzn. výhody, které mohou zvýšit odbyt výrobků. Pro návštěvníky nejsevernějších hor Libereckého kraje a České 

republiky pak značka může znamenat orientaci v nabídce suvenýrů a památek na prázdninový pobyt. 

V srpnu se správce značky obrací na výrobce, kteří mají zájem své výrobky přihlásit k certifikaci. Možnost přihlásit 

výrobky je otevřena do 15. září. Podmínky certifikace jsou zveřejněny na webové stránce výrobků – www.jizerske-

vyrobky.cz. 

 Během druhé poloviny září předložené výrobky posoudí hodnotitelská komise a do konce října obdrží noví nositelé 

značky certifikáty, které je opravňují značku po dva roky používat. 

Oblast Jizerských hor je jedním z regionů, v nichž značka vznikla s aktivní účastí výrobců samotných. Značka je proto 

originální, nezaměnitelná, symbolizuje Jizerské hory s jejich lesy, řekami i cestami krajinou. Zájem používat značku 

projevili i výrobci z polské strany Jizerských hor – šlo by tak o první mezinárodní značku místní produkce v České 

republice. Nejbližší společnou prezentaci značky a výrobců z Jizerských hor připravuje MAS Mikroregionu Frýdlantsko 

na výstavě Země živitelka na konci srpna v Českých Budějovicích.  

Více informací a vše k certifikaci 2011 najdou zájemci na www.jizerske-vyrobky.cz. 

Zprávu posílá a bližší informace ráda poskytne Jitka Doubnerová (tel. 724034314). 
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