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KRKONOŠE ORIGINÁLNÍ 

PRODUKT

„Přinášíme Vám to pravé z Krkonoš“

koordinátor značky: MAS KRKONOŠE

www.regionalni-znacky.cz

www.maskrkonose.cz

#krkonoseoriginalniprodukt

#vyrobenovkrkonosich

#Krakonosova_stopa

http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.maskrkonose.cz/


Místní akční skupina 

Krkonoše, z.s.
od roku 2005
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Regionální dotace z území MAS KRKONOŠE

 Integrovaný regionální operační program IROP – s mírou 

podpory cca 53 mil Kč 

 Operační program Zaměstnanost OPZ – s mírou podpory 

13 mil Kč

 Program rozvoje venkova PRV – s mírou podpory cca 

28,5  mil Kč 

 KOP – dotace v rámci LK, KHK, KKFF, Nadace VIA

50 000,-Kč, 80 000,-Kč, 26 000,-Kč, 10 000,-Kč



Asociace regionálních 

značek - KOP

- cca 40 regionálních     

produktů z Krkonoš

- kvalita, tradice,    

jedinečnost, šetrnost        

k životnímu prostředí

- společný koncept (EKO-

BIO-REGIO), grafická  

identita a strategie ARZ

- webové stránky,  

Facebook a Instagram

- www.trhovnik.cz

- společné akce, kampaně, síťování

v ČR

http://www.trhovnik.cz/


KOORDINACE region. značky:

- výběrová komise 1x do roka (březen)

- žádost na konkrétní výrobek/skupinu výrobků

- původ a vazba na turistický region Krkonoš

(Harrachov – Trutnov)

- jedinečnost spojená s regionem

- výjimečnost produktu kvalitou nebo vlastnostmi 

reprezentující region

- tradiční krkonošský výrobek

- produkt z místních surovin

- zaručená kvalita produktu

- šetrnost k životnímu prostředí

- od roku 2019 rozšířeno o ZÁŽITKY



Krakonošova stopa po řemeslech, 

tradicích a originálních produktech

www.maskrkonose.cz

- propojení členů KOP     

- ukázka řemesel 

- workshopy

- zvýšení povědomí o     

značce

- výměna zkušeností

- edukace

- osobní medailonky

- produktová fota

- propagace a PR



Krkonoše originální produkt®

- zakladatel regionálních 

značek, 2005

- kulturní dědictví LK,ČR

- nominace na seznam UNESCO

- Potravina, Potravinář KHK, LK

- Česká chuťovka

- Regionální potravina KHK, LK

- BIO potravina

- Mistr tradiční rukodělné výroby

- nadregionální produkt  

CzechTourism

- sociálně odpovědná firma – Stejná šance

- nominace na Czech Grand Design

- konkurenční výhoda

- zvýšení odbytu

- propagace

- sounáležitost s regionem

- vzájemná spolupráce



Podzimní sklizeň KOP

- dárková balení od 200,-Kč

- vyrobené s láskou od horalů



Nadregionální produkt 

CzechTourism
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Babiččiny sirupy a 

Trautenberk

Potravina, Potravinář  

Královéhradeckého 

kraje
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Rautis – perličkové ozdoby z Poniklé

- nominace na seznam UNESCO

Kulturní dědictví ČR a Libereckého kraje

nominace na Czech Grand Design 2018

Krajská značka Liberce – Křišťálové údolí/Crystal valley
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Vrchlabské 

Fler

jarmarky a 

tvořivé dílny 

- Relaxace 

tvořením      

v Lánově
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Dílna HAMA – Lucie Plecháčová
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Spoluprácečlenů Krkonoše 

originální produkt 



Licence

Fair Trade

Ocenění 

Česká

Chuťovka 2019
(Outdoor káva a 

káva Papua Nová 

Guinea)

zakázková 

výroba 

pralinek a 

čokolád
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Rodinná pražírna a kafírna 

Volkafe
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Keramika 

Michaely 

Dumkové
Fb – keramika Rokytnice

Příběh perel

Hana Šebková
www.pribehperel.cz

Tavené sklo Eva 

Edler
www.evaedler.com
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Český česnek z Podkrkonoší
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Biofarma Pod Hájkem 

Nejlepší ekofarma ČR 2020



DĚKUJI VÁM 

ZA POZORNOST

MAS Krkonoše, z.s.

Prostřední Lánov 39 

543 41 Lánov - budova Infocentra (1. patro) 

www.maskrkonose.cz

E-mail: hartmanova@maskrkonose.cz, 

Tel.: 608 218 799
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http://www.mas-krkonose.cz/
mailto:hartmanova@maskrkonose.cz

