Podmínky pro udělení značky Místní výrobek ze západu Čech
schváleno Výborem partnerství MAS Český Západ dne 7. dubna 2016, aktualizováno 28. července 2016

Značka „Místní výrobek ze západu Čech“ je udělována od roku 2010 místním
řemeslníkům, zemědělcům, výrobcům a dalším šikovným, zručným a kreativním lidem
a podnikatelů z území působnosti místní akční skupiny (MAS) Český Západ a okolí.
Vizuální podoba značky byla zpracována na základě návrhů dětí, které vzešly z výtvarné soutěže
mezi žáky místních základních škol. Logo symbolizuje jablko jako symbol zemědělského produktu, ale
také již tradičních Slavností jablek na Krasíkově, které jsou vždy doprovázeny řemeslným jarmarkem.
Dále je v něm zobrazen domek symbolizující výrobu doma jako kontrast k výrobě v továrnách,
zároveň domov ve významu „místní“. Okno v budově připomíná jednak knoflík, ale také zdobený koláč
– obojí asociuje ruční práci. Čtyři tečky v něm mohou symbolizovat také čtyři regiony, které tvoří MAS
Český Západ (Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, Plánsko a Hracholusky).
Od počátku byla stanovena jednoduchá kritéria pro udělení značky a to:
- využití místních surovin, receptur či postupů,
- využití ruční, řemeslné či duševní práce místních lidí,
- výroba/prodej v místě.
Přičemž pro udělení certifikátu musí výrobek splňovat alespoň dvě z uvedených kritérií.
Certifikované výrobky by měly mít jedinečný rukopis daného řemeslníka, mělo by být možné si je
spojit s místem, regionem apod.
Značka se primárně váže k území působnosti MAS Český Západ. Značku však lze po dohodě se
sousedními MAS udělit i v přilehlých oblastech, pokud zde již není udělována značka jiná – viz
mapka.
Za „místní“ je považováno území Plzeňského a Karlovarského kraje, resp. okruh o poloměru 75
km od místa výroby.
Zájemce o značku předkládá vyplněnou Žádost o udělení značky v elektronické nebo písemné
podobě Koordinátorovi značky, který přijaté žádosti předává v pravidelných intervalech Certifikační
komisi k posouzení.
O přidělení značky rozhoduje Certifikační komise, jmenovaná Výborem partnerství MAS Český
Západ. V komisi jsou zastoupeni jak zástupci volených orgánů MAS, tak zástupci nominovaní
Koordinační pracovní skupinou řemeslníků a Koordinátor značení.
Certifikační komise může výrobce vyzvat k předložení vzorků výrobků, příp. jej přizvat k osobní
účasti na jejím jednání.
V případě, že certifikační komise rozhodne o přidělení značky, je o tom předkladatel žádosti
vyrozuměn Koordinátorem značení a je mu zaslán návrh Podlicenční smlouvy k užívání značky. Po
uzavření Podlicenční smlouvy a úhradě poplatku za užívání značky ve výši 500 Kč / 2 roky je zájemci
vystaven Certifikát, který je mu slavnostně předán zástupcem Certifikační komise při příležitosti
některé z akcí pro veřejnost, pořádaných v regionu. Zpravidla se jedná o tyto akce, spojené
s řemeslným jarmarkem.
Před uplynutím 2-leté lhůty pro užívání značky a platnosti certifikátu vyzve Koordinátor značení
nositele značky, zda-li mají zájem o prodloužení jejich platnosti. Pokud ano, oznámí to Certifikační
komisi, která rozhodne o prodloužení platnosti Podlicenční smlouvy o užívání značky. Po uhrazení
poplatku za užívání značky na další 2 roky ve výši 500 Kč bude uzavřen Dodatek k Podlicenční
smlouvě. Původní certifikát zůstává v platnosti, případně lze vystavit duplikát.

www.mistni-vyrobky.cz I www.mascz.cz

V rámci uvedeného poplatku má nositel značky zajištěno:
- základní prezentaci v on-line katalogu na www.mistni-vyrobky.cz v rozsahu: název,
textová informace, kontaktní údaje, odkaz na vlastní prezentaci nebo profil, odkaz na prodejní
místa, fotografie,
- základní prezentace v tištěné brožuře/mapě, pokud je vydávána – název, kontaktní údaje,
odkaz na vlastní prezentaci, 1-3 fotografie,
- zvýhodněný manipulační poplatek za využití mobilního vybavení MAS,
- pořízení profesionálních fotografií řemeslníka, dílny a vybraných výrobků (cca 20 fotografií)
- možnost prezentace značky a bezplatného prodeje na farmářských trzích ve Stříbře a
v Plzni (v každém termínu má 1-2 řemeslníci z regionu možnost 1x ročně možnost bezplatně
využít stánek MAS)
- možnost využití propagačních a obalových materiálů se značkou (samolepky, visačky, do
budoucna také pytlíky, tašky, …) – každé 2 roky má řemeslník nárok na bezplatné poskytnutí
materiálu v hodnotě 200 Kč, poté již dle stanoveného ceníku
- přednostní právo umístnění stánku na vrchu Krasíkov při Slavnostech jablek
- výhradní právo umístění stánku na mimořádných akcích (konference apod.) a dodávání
dárkových předmětů MAS
Každý nový nositel má také nárok na bezplatné poskytnutí visaček či samolepek pro označení
svých výrobků v hodnotě 200 Kč. Případné další výhody budou oznámeny operativně.
Nositel značky přispívá ke zvyšování povědomí o značce a o dalších certifikovaných výrobcích
zejména prostřednictvím:
- označováním svých výrobků značkou prostřednictvím samolepek, visaček nebo etiket,
- označením svého prodejního místa (dílny, prodejny, stánku, …) značkou,
- uvedením značky na svých stránkách/profilu a dalších propagačních materiálech,
v souladu s Žádostí o udělení značky a Podlicenční smlouvou.
Nositel značky se dále zavazuje k akceptování dárkových poukazů v hodnotě 200 a 500 Kč, které
distribuuje MAS Český Západ. Kancelář MAS proplatí řemeslníkovi hodnotu poukazu v plné výši.
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