
   

 

 

Projekt Místní značka Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku 

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem. 
 

O projektu 

MAS Vyškovsko, z.s by ráda ve spolupráci s Jihomoravským krajem 

podpořila regionální produkci místních producentů a poskytovatelů 

služeb. Jedním z nástrojů, jak rozšířit povědomí o místních 

producentech a zároveň tak i marketingově podpořit místní prodejce, je 

vznik nové značky. Pro území Vyškova a nejbližšího okolí jsme se tedy 

rozhodli pro vznik značky s názvem: Místní značka Produkty a služby 

Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku. 

Koncepce místní značky připívá k ekonomickému oživení regionu 

podporou místních podnikatelů, zvyšuje sounáležitost obyvatel 

s regionem a iniciuje spolupráci mezi subjekty. Podporovaná odvětví pro podporu jsou: řemesla, 

rukodělné výrobky, produkce a výroba vlastních potravinářských výrobků, služby – ubytování, 

stravování aj. Tento pilotní projekt místní značky bude prezentovat výběr lokálních podnikatelů  

a podpoří tak regionální produkci. V případě velkého zájmu ze strany zájemců  

o značku a pozitivním marketingovým efektem při propagaci značky lze dále jednat o možnosti 

zařazení značky do Asociace regionálních značek. https://www.regionalni-znacky.cz/ 

 

Podmínky pro zapojení do projektu 

1) Zájemce musí podat vyplněnou přihlášku (vzor dostupný na https://www.masvyskovsko.cz/ či 

k vyzvednutí v sídle MAS Vyškovsko, z.s.). 

2) Sídlo/prodejna zájemce se musí nacházet v okrese Vyškov (LAU 1 - CZ0646). 

3) Zájemce musí spadat do kategorie podniku: mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců) nebo malý 

podnik (méně než 50 zaměstnanců). 

Co nabízíme: 

 propagaci na webových stránkách a FB MAS; 

 propagaci v tiskovinách (brožury, letáčky,…) distribuovaných na událostech MAS; 

 informace o dotačních výzvách na území MAS Vyškovsko, z.s., semináře a školení pro úspěšné 

podání žádosti; 

 registraci na portálu Regiony Sobě (http://www.regionysobe.cz/), v případě že zájemce spadá do 

územní působnosti MAS Vyškovsko, z.s.; 

 zajištění samolepek a propagačních materiálů k místní značce; 

 podpora producentů přímým nákupem produktů a služeb pro další distribuci či potřeby MAS; 

 zvýhodněný manipulační poplatek za využití mobiliáře MAS (dřevěné stánky, výstavní panely 

aj.). 

V čem bude spočívat naše spolupráce? 

A. Spolupráce při tvorbě tiskovin. 

B. Propagace a prezentace značky uvedením značky na svých webových stránkách/FB profilu či 

dalších propagačních materiálech. 

C. Užívaní loga (samolepky na obalech výrobků/dveřích prodejny nebo visačky na produktech, …) 

D. Souhlas se zpracováním osobních údajů a užíváním autorských fotografií organizací MAS pro 

prezentace a propagaci. 

E. Zpětná vazba na ohlas značky. 

Termín pro podání přihlášky do 10. 9. 2021 


