VÝZVA NA UDEĽOVANIE ZNAČKY KVALITY POLONINY
Značka kvality Poloniny podporuje udržateľný rozvoj regiónu Snina a
zodpovednejšie využívanie jeho výnimočného potenciálu. Pomáha najmä
propagovať a zviditeľňovať miestnych producentov a poskytovateľov
služieb a podporuje odbyt ich produktov a služieb. Zároveň umožňuje
návštevníkom identifikovať kvalitné výrobky a služby, ktoré sú jedinečné,
priamo z regiónu, vypestované či vyrobené miestnymi ľuďmi s láskou a
úctou k prírode a tradíciám.
Nadácia Aevis ako odborný garant a koordinátor destinačnej značky
Poloniny v spolupráci s partnermi vyhlasuje od 17.12.2020 v rámci
destinácie Poloniny 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky
kvality Poloniny. Značku kvality je možné získať na poľnohospodárske
produkty a potravinárske výrobky, tradičné remeselné výrobky a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích,
stravovacích zariadení a zážitkové služby (vrátane služieb prírodných a kultúrnych atraktivít).

Kto môže požiadať o udelenie značky kvality?
O značku kvality Poloniny sa môžu uchádzať žiadatelia z destinácie Poloniny. Táto destinácia je územne
vymedzená celým okresom Snina vrátane priľahlých obcí Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Podhoroď, Beňatina
a Inovce z okresu Sobrance.
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Poľnohospodárski producenti a potravinárski
výrobcovia
✔ SHR
✔ živnostníci, obchodné spoločnosti a družstvá
✔ FO - predajca prebytkov vlastnej drobnej nespracovanej
rastlinnej a živočíšnej produkcie (prvovýroby)

Tradiční remeselní výrobcovia
a výrobcovia iných spotrebných výrobkov
živnostníci a obchodné spoločnosti
slobodné povolania
organizácie, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania
oprávnené na vykonávanie činností na základe
živnostenského oprávnenia
remeselníci, ľudovo-umeleckí výrobcovia alebo ich
združenia (bez živnostenského oprávnenia, ktorých výroba
tradičných výrobkov je súčasťou ich predmetu činnosti
napr. na základe stanov)

✔
✔
✔

✔

Prevádzkovatelia ubytovacích
a stravovacích zariadení
✔

fyzické a právnické osoby oprávnené
na poskytovanie služieb na základe
živnostenského oprávnenia

Poskytovatelia zážitkových služieb a
prírodných a kultúrnych atraktivít
✔

✔

FO a PO oprávnené na poskytovanie
služieb na základe živnostenského
oprávnenia
PO, u ktorých je poskytovanie služieb
(správa atraktivity) predmetom činnosti

O značku kvality Poloniny sa môžu uchádzať producenti, výrobcovia, poskytovatelia služieb a prevádzkovatelia
objektov a atraktivít, ktorí spĺňajú 
certifikačné kritériá →Kritériá pre udeľovanie značky:
1.

Základné kritériá(požiadavky na výrobcu resp. poskytovateľa služby) zamerané na splnenie všetkých
legislatívnych požiadaviek na výrobu produktu, prevádzku zariadenia resp. poskytovanie služby
a dodržiavanie etických a ďalších princípov spoločensky zodpovedného správania.

2.

Kritériá jedinečnosti
, ktoré vyjadrujú jedinečnosť produktu, služby, alebo atraktivity, jeho prínos
k uchovávaniu hodnôt aj rozvoju regiónu (podrobne opísané v samostatných dokumentoch a vo formulári
žiadosti).

Ako a kedy môžete požiadať o udelenie značky kvality?
Žiadosti sa predkladajú na predpísanom formulári zaslanom v elektronickej forme e-mailomna:
info@regionpoloniny.sk
do 31.1.2021.
Pre viac bezplatných informáciík vypĺňaniu žiadostí kontaktujte Ing. Zuzanu Burdovúe-mailom
uvedeným vyššie, alebo telefonicky na čísle 0907 239 447.
Žiadosti obsahujú podrobné informácie o kritériách pre udeľovanie značky a sú prílohou výzvy.
Nájdete ich na stránke 
www.regionpoloniny.sk/znacka-kvality

Príloha A Výzvy
Žiadosť o udelenie značky
poľnohospodárske produkty
a potravinárske výrobky

Príloha B Výzvy
Žiadosť o udelenie značky
na tradičné a iné spotrebné
výrobky

Príloha C Výzvy
Žiadosť o udelenie značky
na služby v cestovnom ruchu
a atraktivity

Partnermi aktuálnej výzvy na udelenie značky kvality Poloniny sú Nadácia Aevis, mesto Snina, Oblastná
organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a Frankfurt Zoological Society.
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