PRVÁ regionálna značka na Východnom Slovensku
Na území Prešovského i Košického kraja doposiaľ absentovala možnosť značenia
produktov originálnou a región reprezentujúcou i propagujúcou značkou.
Rok 2020 bol však prípravným rokom pre zavedenie regionálneho značenia na území
Horného Šariša.
V pondelok, 1.marca 2021 na FB stránke - Regionálny produkt Horný Šariš - bude streamované
slávnostné zverejnenie, predstavenie a uvedenie LOGA – ZNAČKY a vyhlásenie 1.výzvy na
prihlasovanie regionálnych producentov, ktorí ponúkajú horno-šarišské remeslá, výrobky,
potraviny, služby či podujatia a ktorí získaním regionálnej značky vytvoria paletu ponuky
nesúca v sebe esenciu územia Horného Šariša. Toto miesto ovplýva jedinečnosťami a ako
príklad môžeme uviesť: medovicový med z Čergovského pohoria, Horno- šarišské slávnosti
Raslavice, drevené šindle, dymom osmahnuté sušené ovocie, hlinená keramika a pod.
Cieľom nového regionálneho značenia je zmapovať špecifiká, osobitosti, výnimočnosť
historicky i etnograficky vymedzeného regiónu Horný Šariš, a následne podporovať zachovanie
dodnes existujúcich tradícií, kultúrneho dedičstva, remesiel, zručností, techník a technológií,
kultúrnych produktov, ponúkaných služieb i originálnych produktov z prírody či kuchyne.
Predpokladom pre získanie regionálnej značky Horný Šariš je, aby produkt bol kvalitný,
tradičný a zároveň originálny voči ostatným územiam, aby preukázal podiel ručnej práce
a ekologické prístupy pre jeho výrobe. Len takýto produkt môže byť nositeľom regionálnej
značky HORNÝ ŠARIŠ. Na základe vyhlásenej výzvy sa budú môcť producenti uchádzať o
označenie svojich produktov, a to v predpokladanom termíne od 1.3.2021 – 31.5.2021.
Koordinátorom tohto procesu je Sekčov – Topľa, o.z., ktoré má štatút miestnej akčnej skupiny.
Spolupracujúcimi subjektami sú MAS TOPOĽA, MAS HORNÁ TOPĽA, Občianske združenie
Dukla (MAS), MAS Horný Šariš – Minčol, Mikroregión Stredná Topľa a Kultúrne a turistické
centrum Bardejov. Uvedené subjekty pôsobia na územiach, ktoré spolu tvoria územie Horného
Šariša.
Výsledkom celého úsilia je vytvorenie hodnotovo silnej regionálnej značky, ktorá svojou
originalitou bude dobrou propagáciou tradícií, kultúrnych i remeselných produktov v rámci
Prešovského kraja. Regionálne značenie prispeje zároveň k uchovaniu i rozvoju týchto prvkov,
ktoré reprezentujú tak jedinečný región, a v nemalej miere bude príspevkom k podpore
tých, ktorí uchovávajú kultúrne a remeselné dedičstvo.
Na území Slovenska máme zavedených 12 regionálnych značiek, ktorých nositeľmi sú
miestne akčné skupiny a s nimi spolupracujúce subjekty.
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