VÝZVA č. 7/2021
k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality

Regionálny produkt NITRAVA

Občianske združenie MAS CEDRON – NITRAVA vyhlasuje
Výzvu č. 7/2021 na predkladanie žiadostí o udelenie značky kvality
Regionálny produkt NITRAVA

výzva je vyhlásená pre služby (ubytovanie/stravovanie)

Myslíte si, že vaše služby sú hodné toho, aby boli nositeľmi regionálnej značky kvality
Regionálny produkt NITRAVA?
Regionálna značka sa udeľuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytujú služby (ubytovacie,
stravovacie) spĺňajúce kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť
rozvoj územia MAS CEDRON - NITRAVA, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a
kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych poskytovateľov služieb, ktorí
v našom území pracujú v zmysle tradícií a v súlade s ochranou prírody.
Značka garantuje kvalitu poskytovanej služby v regióne, šetrnosť k životnému prostrediu, kvalitu a
priamu nadväznosť činnosti v danom území.
V čom je prínos značky?
Prínosom je propagácia v regióne i mimo neho, spolupráca s inými regiónmi v rámci Slovenska,
účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR.
Územie má charakter poľnohospodárskej vidieckej krajiny daný prírodným potenciálom, kultúrou a
tradíciami jej obyvateľov. Služby poskytované v území majú v sebe časť historického potenciálu, je
do nich vložená práca ľudí, srdce i duša. Zavedenie značky pre služby, ktoré garantujú tradíciu
v území medzi riekami Váh a Žitava je jednou z ciest, ako zviditeľniť miestnych poskytovateľov
služieb. A to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom.
Typ služieb:
Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému regiónu:



Služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov
Služby súvisiace s poskytovaním ubytovania

Poznámka: Ak zariadenie ponúka zároveň ubytovacie i stravovacie služby (nielen pre
ubytovaných hostí – t.j. verejná reštaurácia), musí celé zariadenie spĺňať kritériá pre oba typy
služieb. Poskytovateľ si však môže vybrať, či bude žiadať o jeden spoločný certifikát (s jedným

poplatkom a propagáciou zariadení naraz ako celku), alebo či bude žiadať o značku zvlášť pre
ubytovacie služby a zvlášť pre reštauráciu.
(t.j. dva certifikáty, dva poplatky, propagácia oboch služieb zvlášť).
Vhodní žiadatelia:


Fyzická alebo právnická osoba poskytujúca ubytovacie
ubytovania na súkromí

a/alebo stravovacie služby vrátane

Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky:
Podpísané žiadosti o pridelenie značky
predložiť poštou na adresu:

vrátane všetkých relevantných príloh je potrebné

MAS CEDRON – NITRAVA
Cintorínska ulica 1452/11
951 15 Mojmírovce
Alebo osobne do kancelárie MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska ulica 1452, 951 15
Mojmírovce
Žiadosti je potrebné doručiť v tlačenej forme v 1 vyhotovení.
Formulár žiadosti o pridelenie značky Regionálny produkt NITRAVA je k dispozícii na stránke:
www.produktnitrava.sk.
Termín prijímania žiadostí o udelenie značky:
Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 30.09.2021, vrátane.
Výberová komisia bude
zasadať v 41. týždni roku 2021. Do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený
výsledok.
Výberové (povinné) kritériá pre udelenie značky kvality Regionálny produkt NITRAVA





Miestny subjekt (viď. žiadosť o udelenie značky)
Kvalifikácia pre poskytovanie služby (viď. žiadosť o udelenie značky)
Zaručenie štandardnej kvality poskytovanej služby (viď. žiadosť o udelenie značky)
Poskytovanie služby je šetrné k prírode (viď. žiadosť o udelenie značky)

Registračný poplatok za udelenie značky Regionálny produkt NITRAVA:

Za udelenie značky zaplatí podnikateľ registračný poplatok vo výške 100 EUR (pre služby).
Poplatok je určený na čiastočné pokrytie nákladov spojených s administráciou a posudzovaním
žiadosti a udelením značky.
Povinnosti poskytovateľov služieb po udelení značky:


začleniť značku (logo) do označenia svojho zariadenia na základe grafického manuálu

Kontakty pre ďalšie informácie a bezplatné konzultácie:
Podmienky pre certifikáciu pre služby je možné konzultovať telefonicky u manažérky MAS 0905
485 943 alebo emailom: kancelaria@cedronnitrava.sk.
MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska ulica 1452/11, 951 15 Mojmírovce
Daniela Kozáková, Mgr.
tel: 0905 485 943
e-mail: kancelaria@cedronnitrava.sk.

Mojmírovce, dňa 24.08.2021
Občianske združenie MAS CEDRON - NITRAVA,
predseda Ing. Marek Oremus, v.r.

