
 
 

 

Správa o činnosti MAS Šafrán v rámci projektu nadnárodnej 
spolupráce „Od produktov k zážitkom“ 
 

Názov opatrenie:   4.2 – Vykonávanie projektov spolupráce 
Názov projektu:   „Od produktov k zážitkom“ 
Termín realizovania projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012 
Partneri projektu:  MAS Šafrán, OZ RRS, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov 

 
Vďaka projektu nadnárodnej spolupráce pod názvom „Od produktov k zážitkom“, ktorý 

sa realizoval od januára do decembra 2012, si nielen naši šikovní remeselníci a výrobcovia 
potravinárskych produktov uvedomili, čo lokálna značka pre ľudí predstavuje. 

Počas aktivít zrealizovaných prostredníctvom tohto projektu mali výrobcovia možnosť 
získať dostatočné informácie o projekte a jeho nastavených aktivít. No hlavným cieľom tohto 
projektu bolo zavedenie jednotného grafického systému značenia kvalitných a originálnych 
produktov a jednotného postupu ich certifikácie. Zo začiatku sa konali stretnutia partnerov 
projektu: MAS Šafrán, OZ RRS, MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov, kedy sa 
pripravovali podklady pre budúce aktivity v rámci projektu. V prvom rade sme začali s tvorbou 
databázy a to tak, že sme oslovili už známych remeselníkov z minuloročnej aktivity Retrojarmok 
2011 a tak sme hľadali aj nových potenciálnych výrobcov či záujemcov certifikácie. Ďalej, podľa 
nastaveného plánu, sa zriadil web portál www.odproduktovkzazitkom.sk, na ktorom je možné 
nájsť nie len informácie o projekte, uskutočnených aktivitách, ale aj databázu výrobcov na 
území, ktorí nám sprístupnili svoje „dielničky“, galériu fotografií, mapu výrobcov, samotné logo 
„...od nás pre nás...“, podklady k projektu a certifikácii a tiež informácie a správy k 
jednotlivým uskutočneným aktivitám. V apríli sa konala trojdňová aktivita pod názvom 
„Odovzdávanie know-how pre tvorbu a zavedenie značenia lokálnych produktov“, ktorá bola 
pilierom pre tých, ktorí sa chceli zapojiť do projektu a certifikovať svoje výrobky. Naši susední 
partneri z Čiech, keďže majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti, nám prezentovali počiatky ich 
regionálneho značenia a zavádzania prepracovaného systému udelenia značky cez certifikačné 
kritéria, návrh loga až po správne zostavenie certifikačnej komisie. Nakoniec to vyvrcholilo až k 
iniciatíve založenia Asociácie regionálnych značiek, ktorá je v Čechách nositeľom know-how 
regionálneho značenia. To všetko bolo prezentované na príklade „Jeseníky originálny produkt®“. 
V poslednej časti aktivity sa nám predstavili výrobcovia z MAS Šafrán a OZ RRS, ktorí 
predviedli a opísali svoje nádherné výrobky. Slovenskí partneri, ktorí mali tento český systém 
značenia výrobkov prebrať, sa nakoniec rozhodli ísť vlastnou cestou - vytvoriť vlastný trvalo-
udržateľný systém značenia kvalitných a originálnych výrobkov a neskôr aj zážitkov.  Českými 
partnermi vybraní remeselníci z MAS Šafrán – Erik Križovenský (Ateliér knihy Tri kvapky) 
a Miroslava Golenovská, šperkárka, sa zúčastnili 11.-12.8.2012 Jarmoku vo Veľkých Losinách 
(CZ), kde prezentovali svoje výrobky s veľkým úspechom. 2 ročník Retrojarmoka, ktorý bol 
súčasťou Workshopu „Od produktov k zážitkom“, sa konal 18.8.2012 na kopci Haľagoš v obci 
Proč, kde sa prezentovalo 32 šikovných výrobcov z územia MAS Šafrán a certifikovaní 
výrobcovia z MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov. Cieľom workshopu bolo 
oboznámiť prítomných členov MAS Šafrán, výrobcov partnerských MAS, hostí z OZ RRS 



 
 

 

a priateľov asociácie AZIA z Baskicka o projekte (Bc. M. Žulková – MAS Šafrán), o prínosoch 
a otáznikoch značenia regionálnych produktov (Ing. V. Jenčurák – MAS Šafrán), význame 
lokálneho značenia (P.Hardoň – OZ RRS), rozvoji systému regionálneho značenia v ČR (Ing. H. 
Olejníková – MAS Horní Pomoraví; Ing. R. Sršeň – MAS Šumperský venkov) a lokálnych 
produktov a lokálneho značenia v Baskicku (AZIA). Na konferencii vo Vlkovciach, ktorá sa 
konala 11.-12.10.2012, sa prezentovali doterajšie výsledky každého partnera projektu 
a pracovná skupina Charty Od nás pre nás nám prvýkrát predstavila logo lokálnej značky, jej 
vznik a víziu, ktoré graficky spracovala Mgr. art. Barbora Kopnická, ArtD. Ing. Viera 
Dujakovičová nám predstavila značku „Od nás pre nás“ a zdôraznila dôvody, prečo je 
potrebné vytvoriť lokálnu značku pre lokálny produkt. Hlavnými cieľmi udeľovania značky sú: 
zvyšovanie povedomia u obyvateľov územia v oblasti značkového myslenia, podpora 
podnikateľského sektora v území, propagácia územia a jeho výrobcov, zachovanie tradičných 
výrobkov a remesiel, znižovanie závislosti územia na externých zdrojoch rozvoja a rast životnej 
úrovne obyvateľov. Za MAS Šafrán sa pripravili tieto propagačné materiály: 
 

   občasník „Čo máme doma“, 
   mapa výrobcov na území, 
   manuál „tvorcov značky“, 
   brožúrka – „lokálna značka for dummies“ – hlavný výstup pre užívateľov, 
   bulletin / leták, 
   4 ankety, 
   publikácia, video. 

 

Pilotná certifikácia lokálnych produktov v rámci zavedenia Charty lokálnej značky „Od nás pre 
nás“ ako hlavný cieľ a jeden z výstupov projektu nadnárodnej spolupráce pod názvom „Od 
produktov k zážitkom“, sa konala dňa 30.11.2012 v Šarišskej Trstenej (sídlo MAS Šafrán). 
Prihlášku do pilotnej certifikácie podali 5 remeselníci z celého územia MAS. Pre týchto 5 
žiadateľov o certifikát sme dňa 27.novembra 2012 pripravili informačný deň, kde im pri tejto 
príležitosti bola poskytnutá pomoc pri príprave a kompletizovaní žiadostí o certifikáciu. V deň 
„D“ všetci zúčastnení úspešne absolvovali ústny pohovor a doložili všetky potrebné náležitosti 
k Žiadosti o certifikáciu produktu (projektu) v rámci implementácie lokálnej značky, a preto 
certifikačnej komisii nič nebránilo v tom, aby všetkým žiadateľom odovzdala Certifikáty 
lokálneho produktu / služby / zážitku. Vo Vlkovciach (sídlo OZ RRS) sa dňa 4.12.2012 
certifikovali 3 žiadatelia o certifikát, ktorí splnili podmienky certifikačnej komisie  a tak získali 
certifikát lokálnej značky „Od nás pre nás“. 
 

Realizáciou tohto projektu sme naplnili všetky očakávané ciele, ktoré boli v rámci 
projektu naplánované a veríme, že čoskoro budeme certifikovať čoraz viac účastníkov projektu, 
ktorým značka prinesie ovocie. 
 
 
 
V Šar. Trstenej, dňa 12.12.2012 
Spracovala: Bc. Monika Žulková, koordinátorka projektu nadnárodnej spolupráce 


