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REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY – CERTIFIKACE 2011 

Vážená paní, vážený pane, 
MAS Mikroregionu Frýdlantsko a partneři vyhlašují certifikaci místní produkce z Jizerských hor pro rok 2011.  
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 zejména přírodními krásami a sklářstvím. Že je 
zde i řada jiných zajímavých produktů ukazuje spektrum certifikovaných výrobků, potravin, nápojů i produktů 
tradičních řemesel. Nositelé značky získávají výhody společné propagace, jasného zařazení ke známé oblasti 
cestovního ruchu, tzn. konkurenční výhody, které mohou zvýšit odbyt výrobků.  

Jaké výhody Vám značka může přinést? 
 Společná prezentace na www.jizerske-vyrobky.cz  a na tištěných propagačních materiálech značky 

 Účast na vybraných akcích prezentující venkov, Liberecký kraj, Jizerské hory (s možností prodeje zboží za 
výhodných podmínek)  

 Zapojení do skupiny výrobců, sdílení zkušeností, nové informace 

Jak certifikace probíhá? 
 Vyplníte dotazník a čestné prohlášení (lze i elektronicky – dokumenty jsou zveřejněny na www.jizerske-

vyrobky.cz v rubrice „Pro zájemce o značku“) 

 Jako přílohy přihlášky připojíte kopii živnostenského listu nebo jiného oprávnění k výrobě přihlašovaného 
produktu (můžete připojit i jiné dokumenty, např. certifikáty kvality apod.) a nejméně 3 fotografie 
přihlašovaného produktu, Vaší dílny, Vás při výrobě apod. v tiskové kvalitě (min. 1 MB/300dpi) 

 Připojíte vzorek přihlašovaného produktu popř. zástupce produktové řady pro hodnocení certifikační komisí 
(na vyžádání Vám bude vrácen) 

 Vše doručíte nejpozději do 15.9.2011 do kanceláře MAS Mikroregionu Frýdlantsko (Děkanská 74, 464 01   
Frýdlant)  

 Certifikační komise projedná přihlášky a posoudí výrobky nejpozději do 30.9.2011 

 Vyhlášení výsledků a slavnostní předání certifikátů proběhne nejpozději do 30.10.2011, platnost certifikátu 
je 2 roky 

Za jakých podmínek certifikát získáte? 
 Váš výrobek nebo produktová řada získá v hodnocení nejméně 28 bodů z možných 55, resp. 58 (viz Pravidla 

na www.jizerske-vyrobky.cz)  

 Uhradíte příspěvek na společnou propagaci ve výši, kterou si zvolíte ze dvou možností: 
- 500 Kč (poplatek zahrnuje zveřejnění na internetu, společnou propagaci při akcích, možnost 

bezplatného zapůjčení stánku) nebo 
- 4000 Kč (kromě výše uvedeného zahrnuje poplatek vydání katalogového listu v nákladu 2000 ks, 

přičemž část obdrží nositel certifikátu k vlastní propagaci a část bude zařazena do společného 
katalogu). 

 Přijdete certifikát převzít na předávání, kde nové výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory 
společně oslavíme 

Máte-li o značku zájem a zajímají Vás jakékoli další informace, rádi je zodpovíme.  
Těšíme se na spolupráci 
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