
                                       

 

Krajské informační středisko Středočeského kraje 

Poštovní 4, 261 01 Příbram 
e-mail : kis.stredocesky@atlas.cz, tel. 721 315 260, 721 561 889 

 
Vážení výrobci potravin,  

 

dovolte nám, abychom Vás informovali, že i v letošním roce Ministerstvo zemědělství 

vyhlásilo celostátní soutěž s názvem Regionální potravina. Cílem této soutěže je podpořit 

malé a střední potravinářské provozy (max. 250 zaměstnanců) a nejlepším potravinářským 

výrobkům, které budou splňovat požadované parametry, udělit značku Regionální potravina.  

Soutěžit mohou potravinářské podniky v těchto kategoriích: 

1. masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas 

2. masné výrobky trvanlivé  

3. sýry včetně tvarohu 

4. mléčné výrobky ostatní  

5. pekařské výrobky, včetně těstovin 

6. cukrářské výrobky, včetně cukrovinek 

7. alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznů révy vinné  

8. ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

9. ostatní (med, lahůdkářské výrobky apod.) 

 
Na území Středočeského kraje bude tuto soutěž organizovat KIS Středočeského kraje. Výrobci 

potravin, kteří patří do skupiny malých nebo středních podniků a jejich výrobek je zcela vyroben na 

území Středočeského kraje a je nejméně ze 70% vyroben z tuzemských surovin, mohou své výrobky 

přihlašovat do soutěže 

  

                         Středočeská Regionální potravina do 31. května 2017. 
 
Oceněné výrobky a jejich producenti, kromě možnosti využívat značku Středočeská Regionální 

potravina, získají zdarma i značnou mediální podporu pro oceněné výrobky a možnost prezentovat 

zdarma tyto výrobky při ochutnávkových a prodejních akcích, například na výstavě Země živitelka 

v Českých Budějovicích (24.8 – 25. 8. 2017) nebo na Regionfestu - náměstí Jiřího z Poděbrad Praha. 

 

Metodika s přílohami (přihláškou) najdete na webových stránkách KIS Středočeského kraje 

www.kis-stredocesky.cz nebo na stránkách www.regionalnipotravina.cz.   

 

Předpokládaný termín zasedání hodnotitelské komise je 22. 6. 2017 v Příbrami, Poštovní 4. 

 

Přihlášené výrobky bude nutno dodat dne 21. 6. 2017 v době od 8:00 do 15:00 hod.    

a výrobky s krátkým datem spotřeby dne 22. 6. 2017 v době od 7:00 do 8:00 hod. 

 
Věříme, že využijete možnosti zúčastnit se soutěže a prokázat tak kvalitu Vašich výrobků a upozornit 

spotřebitele na Vaše produkty.  

 

Za organizátory soutěže: 

 

Ing. Gabriela Jeníčková, tel: 721 315 260 kis.stredocesky@atlas.cz 

      a Bc. Petra Novotná, tel: 721 561 889       
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