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Ekonomický rozměr
• podpora místních drobných podnikatelů (zviditelnění a efektivní

reklama, zvýšení prestiže jejich produktů)

• podpora místní ekonomiky, diverzifikace ekonomických činností

Sociální rozměr
• hrdost na region, sounáležitost, vnímání hodnoty místního

dědictví (přírodní, kulturní)

• podpora aktivní spolupráce: podnikatelé (výrobci, prodejci),

veřejná správa, neziskový sektor, ochrana přírody

Cíle a přínosy regionálního značení I.



Cíle a přínosy regionálního značení II.

Environmentální rozměr

• podpora lokální výroby a spotřeby – snížení dopravní zátěže

• podpora šetrných produktů, environmentální poradenství 

• udržitelný cestovní ruch – poskytnutí alternativy, osvěta, 

vnímání místního dědictví a běžného života v regionu

Regionální rozměr

• zviditelnění regionu, posílení image regionu

• ochrana specifik regionů, tradic, kultury, krajiny...





Certifikační kritéria

• původ výrobku
- místní výrobce, hlavní fáze výroby

• kvalita (min. standard)

• nepoškozuje ŢP

• jedinečnost, vazba na region
- tradice (0-5 bodů)

- místní suroviny (0-5 b.)

- řemeslná práce (0-5 b.)

- motiv regionu, specifičnost (0-5 b.)

- výjimečné vlastnosti (0-5 b.)



Nejen udělování značky

• propagace, prezentace
- na regionální i národní úrovni

- web, tiskoviny, noviny, média...

• síťování prodejních míst

• společné přidruţené aktivity 
- jarmarky aj. prezentace

- řemeslné dílny a další navazující projekty...





• 12 členských regionů

• přes 260 platných certifikátů

• jednotné principy udělování značek 

• propojení na národní úrovni

• jednotná propagace, prezentace, 

grafický styl

• otevřená novým regionům

ARZ, systém Domácí výrobky
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• Šumava – ubytovací  a stravovací zařízení

• principy velmi podobné značení výrobků

• certifikační kritéria:
- umístění zařízení v regionu 

- spojitost s regionem

- kvalita - hodnocení komise z pohledu zákazníka 

- šetrnost k životnímu prostředí

• přísnější hodnocení a častější kontroly

Značení sluţeb v cestovním ruchu
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