TOULAVA regionální produkt®
Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním
bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející
z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků
a zemědělců i část jejich duše.
V regionu Toulava, který tvoří území Sedlčanska, Bechyňska, Mladovožicka, SedleckaPrčicka a Táborska, je udělována výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a
zemědělským produktům, uměleckým dílům a ubytovacím a stravovacím službám, které jsou
jedinečné ve vztahu k území Toulavy, značka "TOULAVA regionální produkt®". Cílem značení
je zviditelnění našeho regionu a podpora místních producentů s tradiční výrobou a šetrným
hospodařením. Cílem je i podpora poskytovatelů jedinečných ubytovacích a stravovacích
služeb v oblasti cestovního ruchu.
Občanské sdružení MAS Krajina srdce, jako regionální koordinátor značky "TOULAVA
regionální produkt®", ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., koordinátorem
značení místních výrobků a služeb na národní úrovni, uděluje značku "TOULAVA regionální
produkt®" dle schválených zásad.
K dnešnímu dni byly uděleny tři certifikáty pro přírodní a zemědělské produkty (včelí med,
zelenina a bylinky z biofarmy Mlýnec, med z Horního Borku) a tři certifikáty pro výrobky
(vinuté perle z Chotovin, kraslice, medové perníčky). Certifikát pro ubytovací a stravovací
služby obdržel hotel Sport relax centrum Monínec.
Logo značky je tvořeno grafickou částí, která znázorňuje stylizovanou siluetu srdce
vycházející z loga turistické destinace Toulava. Gradace třech částí symbolu srdce vyjadřuje
rozšiřování značky v regionu a růst v povědomí o umu místních lidí. Nepravidelná kontura
symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice. Grafická část je doplněna
textem „TOULAVA regionální produkt®“ (viz obrázek).
Produkujete zdravé přírodní či zemědělské produkty? Vyrábíte originální a zajímavé
výrobky? Poskytujete kvalitní ubytovací a stravovací služby? Požádejte o udělení regionální
značky "TOULAVA regionální produkt®". Do konce února 2014 přijímá Občanské sdružení
MAS Krajina srdce tyto žádosti. V březnu 2014 zasedne certifikační komise k dalšímu kolu
udělování regionální značky.
Více informací o regionálních značkách a formulář žádosti naleznete na stránkách
www.maskrajinasrdce.cz nebo www.regionalni-znacky.cz .

