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1Přihláška k výběru nových držitelů  
Místní značky Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku 

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem. 
 
 
Obchodní název:  .……………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… 

IČ: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa sídla/provozovny: ………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

Webové stránky: ……………………………………………………………………………………….. 

Facebook: ……………………………………………………………………………………………….. 

  

Tímto potvrzuji, že údaje uvedené v přihlášce k projektu Místní značka Produkty a služby Vyškovska – 

Tvořím na Vyškovsku a příloze 1(Bodová kritéria pro zájemce o Místní značku Produkty a služby 

Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku) jsou opravdové a pravdivé.  Dále prohlašuji, že v případě, kdy 

obdržím dostatečný počet bodů, abych se stal/a držitelem/držitelkou místní značky, souhlasím  

s podmínkami spolupráce a jsem si vědom/a svých práv a povinností vůči MAS Vyškovsko, z.s. dle 

příručky „Informace pro zájemce o Místní značku Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na 

Vyškovsku“. Jsem si vědom/a, že spolupráci mohu ukončit na základě oboustranně podepsané písemné 

žádosti 

2Vyplněním přihlášky k výběru držitelů místní značky Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na 

Vyškovsku zároveň souhlasím se shromažďováním, zpracováním a evidencí výše uvedených osobních 

údajů (včetně autorských fotografií) ve smyslu evropského Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR, 

které jsou nezbytné pro realizaci projektu, a budou použity spolkem: MAS Vyškovsko, z.s., Rostěnice 

109, 682 01 Vyškov, IČ: 26986591, za účelem prezentace, propagace a marketingu spojeného 

s projektem Místní značka Produkty a služby Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku. 

  

 
Datum: ……………………………                       Podpis: ………………………………

 
1 Podání přihlášky neznamená automatické získání statusu držitele místní značky. Podaná vyplněná přihláška, a 
to včetně kompletně vyplněné přílohy, bude postoupena k dalšímu hodnocení Výběrové komisi. Hodnocení bude 
probíhat prostřednictvím přidělování bodů Výběrové komise. Držiteli místní značky se stane prvních 10 zájemců 
s nejvyšším počtem bodů. (Více informací v příručce: Informace pro zájemce a podmínky pro udělení místní 
značky.) 

2 Kompletně vyplněná a podepsaná přihláška včetně přílohy bude doručena na sídlo MAS Vyškovsko, z.s. 
(Rostěnice 109, Rostěnice-Zvonovice 682 01) osobně či prostřednictvím e-mailu na masvyskovsko@seznam.cz. 
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Příloha 1 Bodová kritéria pro zájemce o Místní značku Produkty a služby 

Vyškovska – Tvořím na Vyškovsku 
 

Obchodní název: ……………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….. 
 

1. Nachází se Vaše sídlo/provozovna v okrese Vyškov? 

a) ano, sídlo/provozovna se nachází v okrese Vyškov v obci 
…………………………………………… 

b) ne, sídlo/provozovna se nenachází v okrese Vyškov 

 

2. Do které kategorie podniku spadáte? Mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců) nebo malý 
podnik (méně než 50 zaměstnanců)? 
a) spadám do kategorie mikropodnik 

b) spadám do kategorie malý podnik 

 
3. Do které podporované oblasti spadá Vaše činnost? Vyberte pouze oblast, která převládá. 
a) řemeslo 

b) rukodělné výrobky 

c) produkce a zpracování vlastních potravinářských produktů 

d) výroba/pěstování přírodních produktů 

e) služby – rodinné/agroturistické ubytování 

 
4. Popis Vaší činnosti (druh činnosti, cílová skupina, historie, působení, délka podnikání) – min. 
80 slov: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Je Vaše činnost odlišná od dosavadních držitelů místní značky? 

Dosavadní držitelé se věnují: výrobě dekorací z betonu, keramice, pekařství, cukrářství a kavárnictví, výrobě 
produktů z kůže, vymýšlení vzdělávacích pomůcek pro těžce soustředěné děti, výrobě šnečích pokrmů, výrobě 
dřevěných dekorací vypalovaných elektrickým proudem, pěstování hlívy, tkalcovství, výrobě sýrů, šití ponožek, 
šití oblečení a včelařství. 

a) ano, je odlišná, moje činnost je ……………………………………………………………….……… 

b) ne, není odlišná, moje činnost je ……………………………………………………………………... 

 

6. Uveďte, kde prezentujete svůj produkt/výrobek/službu (např.: na trzích, jarmarcích, 
výstavách apod.). Nezahrnuje FB, web a kamenné prodejny.  

Uveďte konkrétní příklad, kde prezentujete svůj produkt/výrobek/službu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Produkt/výrobek je vyráběn pouze ručně, tj. bez použití strojové výroby. Každý kus je 
originál. 

a) ano, produkt/výrobek je vyráběn ručně 

b) ne, produkt/výrobek není vyráběn ručně 

 

8. Je provozování Vaší činnosti šetrné k životnímu prostředí či přispívá k udržitelnému rozvoji? 

Využívám recyklované/recyklovatelné materiály či obaly; vstupní zdroje pochází z produkce 

ekologického zemědělství; využívám certifikované vstupní suroviny či sám/a mám oficiální certifikaci 

(BIO, EKO, CPK, EKOCERT, Fair Trade, GOTS, ISCC, The Vegan Society, Cruelty-free, PEFC aj.) 

a) ano, provozování mé činnosti je šetrné k ŽP či přispívá k udržitelnému rozvoji (uveďte konkrétní 

příklad, jak je Vaše činnost šetrná k ŽP či přispívá k udržitelnému rozvoji). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) ne, provozování mé činnosti není šetrné k ŽP či nepřispívá k udržitelnému rozvoji 

 

9. Jste pěstitelem/chovatelem/výrobcem vstupní komodity a zároveň jejím zpracovatelem?  

a) ano, jsem pěstitelem/chovatelem/výrobcem vstupní komodity a zároveň jejím zpracovatelem 

b) ne, nejsem pěstitelem/chovatelem/výrobcem vstupní komodity a zároveň jejím zpracovatelem. 
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10. Spolupracujete s nějakými institucemi (školky, školy, spolky, knihovny, organizace, apod.) 
nebo podnikateli ve Vašem okolí? Pokud ano, uveďte s kým a jak. 

a) ano, spolupracuji …………………………………………………………………………………….... 

b) ne, nespolupracuji 

 
 
 
                                                                                                          …………………………………….. 

                                                                                                                            podpis zájemce 


