
 

 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem  1. výzva o značku BOSKOVICKO SOBĚ 

1. Výzva k udělení značky místních produktů a služeb 

„BOSKOVICKO SOBĚ“ 
 
 

VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ ODEVZDEJTE 
osobně do Kanceláře MAS Boskovicko PLUS (po telefonické domluvě);  

případně na podatelnu MěÚ Boskovice 

OD 1. 3. 2022 DO 1. 4. 2022 (včetně) 

 
Co je to značka BOSKOVICKO SOBĚ? 
Značka místních produktů a služeb BOSKOVICKO SOBĚ vznikla z iniciativy 
Místní akční skupiny Boskovicko PLUS (MAS) v průběhu roku 2021. Cílem 
této značky je podpora lokálních výrobků, produktů, specialit, řemesel či 
služeb na území MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova. 
 
Kdo může být žadatelem? 
Fyzická nebo právnická osoba se sídlem, bydlištěm nebo provozovnou na území MAS Boskovicko PLUS 
nebo MAS Partnerství venkova (dle mapy níže). 
Preferováni jsou zejména drobní producenti a poskytovatelé služeb, jejichž srdce bije pro náš region.  
 
Jaké činnosti značka zastřešuje: 
Výrobky či služby, které jsou spjaté s naším regionem, jsou vytvořené či poskytované přímo místními 
subjekty, nebo z regionálních surovin. 
Z certifikovaných výrobků a služeb by měla vyzařovat hrdost na region Boskovicka. Může se jednat 
o tradiční, originální, ruční, jedinečnou výrobu/potravinu/službu/činnost spjatou s tímto regionem. 
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Jak získat značku BOSKOVICKO SOBĚ? 
- Vyplňte formulář přihlášky vč. vlastnoručního podpisu a doručte ji nejlépe osobně do 

Kanceláře MAS Boskovicko PLUS na adrese Masarykovo nám. 29/28, Boskovice (po předchozí 
telefonické domluvě)  

- Žádost je možné podat nejpozději do 1. 4. 2022. 
- PODMÍNKY:  

o řádně a včas vyplněná přihláška;  
o splnění oprávněného žadatele působícího na výše vymezeném území; 
o charakter činnosti nesmí zatěžovat životní prostředí; 
o musí se jednat o seriózní činnost, která nehanobí náš region, osobu či skupinu osob a 

je propagovatelná; 
o v případě žádosti o označení výrobku je možné k žádosti předložit vzorek výrobku pro 

lepší posouzení Certifikační komisí; 
o ochota spolupracovat. 

- POSOUZENÍ A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI: 
o Podané žádosti z hlediska jejich kvality, oprávněnosti a spjatosti s regionem posuzuje 

stanovená Certifikační komise MAS; 
o MAS si vyhrazuje právo značku neudělit; na udělení značky není právní nárok. 

 
Co nabízí členství ve značce? 

- Propagace a prezentace Vaší činnosti: webové stránky MAS, FB MAS a Zpravodaj MAS; další 
prezentace a tiskoviny     

- Propagace na webu REGIONYSOBE.CZ 
- Přednostní oslovení a spolupráce při konání nejrůznějších akcí propagujících značku 

BOSKOVICKO SOBĚ a místní producenty (např. místní JARMARK BOSKOVICKO SOBĚ…) 
- Možná podpora producentů přímým nákupem produktů a služeb pro potřeby MAS 
- Přednostní informace o všech aktivitách MAS 
- Obdržení Certifikátu značky opravňujícího používat značku BOSKOVICKO SOBĚ 

 
Co od držitele značky očekáváme? 

- Spolupráce při propagaci a prezentaci značky BOSKOVICKO SOBĚ a tím i našeho regionu – 
uvedení značky na výrobky, web/FB či jiné propagační materiály 

- Spolupráce při tvorbě tiskovin 
- Užívání loga (např. na dveřích prodejny, na WEBU/FB, na produktech atd.) 
- Aktivní zapojení do činností propagující značku BOSKOVICKO SOBĚ a vzájemná spolupráce s 

MAS 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů a s užitím autorských fotografií k prezentaci a 

propagaci  
 
Ukončení spolupráce: 

- Žadatel i MAS mohou kdykoliv od vzájemné spolupráce odstoupit (odstoupení je nutné 
oznámit písemnou formou) 

- MAS může odebrat žadateli značku např. z následujících důvodů: dlouhodobá nespolupráce, 
neaktivita, neprezentování značky nebo její nevhodná prezentace apod. 

 
Kontaktní osoby na MAS Boskovicko PLUS pro případnou konzultaci: 
Ing. Pavel Marek; tel. 731 630 386; mas@masboskovickoplus.cz 
Ing. Radka Bezděková; tel. 725 777 898; bezdekova@masboskovickoplus.cz 
 
 
Značka se uděluje na dobu 3 let od udělení certifikace. Obnova je možná dle případných dalších výzev. 

Na udělení značky není právní nárok! 
 


