
Vážení partneři,  

vážení zájemci o účast v potravinářské soutěži, 

  

na základě uzavřené Smlouvy ve věci „Realizace projektu soutěže Regionální potravina v 

Jihomoravském kraji“ mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Regionální agrární 

komorou Jihomoravského kraje ze dne 7. dubna 2015, se Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje stává garantem komplexní organizace v pořadí již šestého ročníku této  

soutěže o značku „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ v roce 2015. Souběžným 

produktem je realizace desátého ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2015“.  

  

Termín uzávěrky přihlášek do soutěží  pro letošní ročníky je 

 

pondělí 11. května 2015, 12:00 hodin 

 

Možnosti doručení přihlášek do soutěže: 

 

1. osobně na adresu:  Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

Kotlářská 53 

602 00 Brno 

2. poštou na adresu:  Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

Kotlářská 53 

602 00 Brno 

V zalepené obálce s označením: Soutěž Regionální potravina Jihomoravského 

kraje 

 

3. emailem na adresu: rak@rakjm.cz  

 

Při elektronickém podání doporučujeme v den odeslání emailu (nejpozději s doručením 

11. května 2015 do 12:00 hodin) okamžitě odeslat vytištěnou formu přihlášky 

doporučenou poštou se všemi originálními podpisy, razítky atd. na adresu: 

     Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

     Kotlářská 53 

     602 00 Brno 

 

 

V přílohách Vám postupujeme soubor přihlašovacích dokumentů do potravinářské soutěže. 

Prosíme o pečlivé vyplnění formulářů. 

 

   Nezapomeňte na: 

 

1. podpisy v přihlášce a na čestném prohlášení, u právnické osoby i razítko 

2. fotodokumentaci výrobku 

3. fotodokumentaci obalu s etiketou (aby byla zřejmá specifikace výrobku) 

4. vzor či návrh etikety 

5. název výrobku musí být v souladu s etiketou 

6. kopii výpisu z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu 

z evidence zemědělského podnikatele. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. 

7. prosíme i o mobilní telefony (z důvodu snadnější komunikace) 

 



Další informace najdete v dokumentech Regionální podmínky a Metodika pro udělování 

značky RP 2015 a Zásady ZCH 2015   

 

 

Přílohy:  

- č. 1 – Oslovení účastníků soutěže RP a ZCH 2015 

- č. 2 – Žádost – přihláška (část A, B, C a D) 

- č. 3 – Regionální podmínky RP 2015 JMK 

- č. 4 – Metodika pro udělování značky RP 2015  

- č. 5 – Zásady ZCH 2015 

- č. 6. – Harmonogram soutěže – klíčové termíny 

- č. 7 – Termíny a místa konání prezentací nejen vítězů RP JMK 2015 v Jihomoravském kraji  

 

V případě nejasností nás kontaktujte.  

 

 

 

Na spolupráci s Vámi se těší a úspěšnou účast v soutěži Vám přejí všichni spoluorganizátoři. 

 

 

Za: 

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje 

Kotlářská 53 

602 00 Brno 

 

Telefon: 549 216 878, 549 216 864 

 

Mobil: 607 612 772 

 


