
Informace k průběhu soutěže
„Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2023“

Vážení výrobci potravin Královéhradeckého kraje,
dovolte nám, abychom Vám touto cestou oznámili, že Ministerstvo zemědělství České republiky prostřednictvím Státního 
zemědělského intervenčního fondu vyhlásilo již 14. ročník soutěže s  názvem „Regionální potravina“, kterou bude na území 
Královéhradeckého kraje organizovat společnost FESTING s.r.o.
Hlavním cílem této soutěže je představit, zvýšit povědomí a oblibu regionálních potravin vyrobených v Královéhradeckém kraji nejen 
mezi odbornou veřejností, jako jsou producenti potravin, prodejci a oborová sdružení, ale především mezi spotřebiteli prostřednictvím 
jejich propagace.

Do soutěže „Regionální potravina“ se mohou přihlásit potravinářští nebo zemědělští výrobci s maximálním počtem 250 zaměstnanců.

Přihlášený zemědělský nebo potravinářský výrobek musí:
1. být vyroben v regionu,
2. obsahovat minimálně 70 % podíl surovin z  daného regionu, nebo případně, je-li to z  objektivních důvodů nutné, z  ČR, 

s odůvodněním, proč surovina nepochází z daného regionu,
3. hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu.

Dále musí potravinářský výrobek minimálně v  jednom znaku vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho 
přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu a jde o zemědělský nebo potravinářský 
výrobek ve formě určené ke konečné konzumaci spotřebitelem, popř., je-li to nutné, za použití jednoduché kulinářské úpravy.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba usazená na území ČR, která je provozovatelem potravinářského podniku a je 
považována za výrobce, oprávněná k  podnikání se sídlem v  Královéhradeckém kraji. Žadatel může být pouze provozovatel 
potravinářského podniku, nikoliv zmocněný zástupce (třetí osoba).

Více informací k podmínkám soutěže naleznete v Metodice pro udělování značky „Regionální potravina“  a na centrálních webových 
stránkách www.regionalnipotravina.cz. Odkazy na uvedené webové stránky budou uveřejněny i na facebooku Regionální potraviny 
Královéhradeckého kraje, www.facebook.com/regionalnipotravinakralovehradeckehokraje .

Přijímání Žádostí probíhá průběžně do 28. 4. 2023.
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Žádost se skládá:
➢ část A – Identifikační údaje žadatele, jejíž přílohou je výpis z  Obchodního nebo Živnostenského rejstříku, nebo výpisu 

z  Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců (přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem 
umožňujícím dálkový přístup),

➢ část B – Technická dokumentace výrobku, jejíž přílohou je u baleného výrobku srozumitelná a čitelná etiketa všech velikostí 
obalů nebo srozumitelný a čitelný náhled všech velikostí obalů, které jsou přihlášena do soutěže; u nebalených výrobků 
fotografie výrobku,

➢ část C – Čestné prohlášení žadatele (o pravosti předložených dokumentů a věrohodnosti dodaných informací),
➢ část D – Souhlas se zpracování osobních údajů.

Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné doložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou. 
Část B je nutné vyplnit pro každý přihlášený výrobek.
Do jedné kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.
Dokumentace poskytnutá k žádostem se vrací pouze na písemné vyžádání.

Žádosti do soutěže pro jednotlivé výrobky je možné doručit:
➢ poštou na adresu koordinátora FESTING s.r.o., Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové
➢ elektronicky - výhradně datová schránka ID - ysm5k2n
➢ osobně v sídle výrobce (místo a termín bude sjednán individuálně)
➢ osobně na kontaktní adrese koordinátora - FESTING s.r.o., Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové v předem 

stanovených úředních hodinách či dle individuální domluvy

Přijaté žádosti budou zaevidovány do Seznamu přihlášených výrobků. V případě nálezu nedostatků budete okamžitě vyzvání k jejich 
odstranění (doplnění či vysvětlení nejasností, popř. doposlání povinných příloh).

Zasedání Hodnotitelské komise proběhne dne 11. 5. 2023 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Foyer a sál rady, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Vzorky, a to v počtu min. 2 kusy od každého přihlášeného výrobku, budou přijímány:

• Ve středu 10. 5. 2023 v době od 12:00 do 18:00 hod v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Foyer a sál rady, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (nekazící se výrobky)

• ve čtvrtek 11. 5. 2023 v době od 6:30 do 9:00 hod v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Foyer a sál rady, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (rychle se kazící potraviny vč. pekařských a cukrářských výrobků)

Závoz v jiném termínu bude možný na základě telefonické dohody.
Pozn.: Jeden výrobek bude předložen komisi k ochutnávce (komise bude 8 - členná, v případě, že se jedná o výrobek menší velikosti a 
nebylo by možné jej rozdělit na požadovaný počet dílků, prosíme o dodání více kusů). Druhý výrobek je určen (v případě výhry) 
k nafocení pro marketingové účely zadavatele, tvorbu letáků.
Termíny a místo příjmů včetně mapy vám budou zaslány před konáním Hodnotitelské komise emailem a opakovaně připomenuty SMS 
zprávou.
Po ukončení zasedání Hodnotitelské komise budou poskytnuté vzorky věnovány na charitu. V případě, že budete chtít 
nepoužité vzorky vrátit zpět, prosíme tuto informaci předat při předávání výrobků a na vlastní náklady si je vyzvednete v 
místě konání zasedání v předem dohodnutém čase.
Pokud bude shledán v některé z hodnocených kategorií další jeden výrobek vykazující výjimečné vlastnosti bude navržen na Cenu 
hejtmana Královéhradeckého kraje, na toto ocenění budou navrženy maximálně tři výrobky napříč všemi kategoriemi (takto oceněné 
potraviny nelze označit logem "Regionální potravina”).

Po zasedání Hodnotitelské komise budou výrobci, jejichž výrobky byly navrženy na ocenění Regionální potravina telefonicky 
informováni.

Všem přihlášeným výrobcům bude zaslán informační e-mail s poděkováním a informacemi o výsledcích konání Hodnotitelské komise 
včetně oficiální Tiskové zprávy.

V rámci soutěže se bude za účelem informování o dalším harmonogramu a průběhu soutěže (zejména seznámení s termíny 
prezentací na společenských a kulturních akcích Královéhradeckého kraje, s průběhem slavnostního vyhlášení a předání informací o 
používání značky Regionální potravina dle platné Metodiky)  konat “Setkání s vítězi”.  Pozvánky vám budou rozesílány e-mailem.

Slavnostní vyhlášení oceněných výrobků pro rok 2023 a předání ocenění a plaket výrobcům se uskuteční 23. 6. 2023 na akci 
“Festival Královéhradeckého kraje 2023” v Jiráskových sadech v Hradci Králové.
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Součástí slavnostního vyhlášení je i prezentace a prodej oceněných výrobků za fyzické účasti oceněných výrobců.
Výrobce, jehož výrobek byl navržen na ocenění, je povinen po celou dobu  dodržovat pravidla uvedená v  „Metodice pro 
udělování značky Regionální potravina“, označit oceněný výrobek logem a  poskytovat společnosti FESTING s.r.o. 
součinnost, zejména pokud se jedná o poskytnutí textů na leták, o účast na ochutnávkách nebo poskytne své výrobky na 
ochutnávku za úplatu.

Přínos pro výrobce, jehož výrobek byl navržen na ocenění:
• možnost účasti s prodejem všech výrobků včetně oceněného na společenských a kulturních akcích Královéhradeckého kraje dle 

vlastního výběru (seznam 15 akcí obdrží výrobce před “Setkání s vítězi”), na místě budete mít zajištěno zdarma prodejní místo 
včetně prodejního stanu s prodejním pultem, ubrus, chladící zařízení vč. přípojky elektrické energie, dezinfekční prostředek a 
ochranné pomůcky  

• prezentace oceněného výrobku na ochutnávkách v rámci kraje (výrobky budou odebírány společností za úplatu dle předem 
domluvených podmínek)

• možnost účasti na veletrzích a výstavách, např. Země živitelka, Vinobraní na Pražském hradě atd. (nabídku na účast rozesílá SZIF)
• startovací balíček, který obsahuje samolepky s logem RP s mutací kraje
• letáky k oceněnému výrobku (s texty poskytnutými výrobcem)
• možnost prezentace výrobce ve vybraných  TV pořadech (zajišťuje SZIF)
• prezentace výrobků na vybraných akcích organizovaných společností FESTING s.r.o.
• oceněné výrobky budou nakupovány na catering nebo do dárkových balíčků připravovaných na zakázku pro klienty společnosti 

FESTING s.r.o. 
• reklamní předměty pro marketingové účely výrobce

Jedním z výrobků, který může na svém obalu prezentovat logo Regionální potravina Královéhradeckého kraje, jsou HOVĚZÍ 
PÁRKY oceněné v roce 2021. Josef Havlík z firmy HAVLÍKŮV DVŮR o ocenění řekl: „Regionální potravinu chápeme jako 
známku, že naši práci děláme dobře. Je to ocenění pro lidi, pro naše přátele i kolegy, s kterými spolupracujeme.

Vážíme si Vaší práce a doufáme, že se nám podaří navázat úzkou spolupráci.

Věříme, že do soutěže přihlásíte řadu skvělých výrobků, které budeme v průběhu roku 2023 propagovat na společenských a 
kulturních akcích Královéhradeckého kraje.

V případě vyhlášení nouzového stavu, či zhoršení epidemiologické situace, bude daná situace řešena se Zadavatelem s 
ohledem na platná vládní opatření a epidemiologickou situaci a vy budete o všech rozhodnutích a přijatých opatřeních včas 
informování.

Kontaktní údaje organizátora soutěže v Královéhradeckém kraji:

FESTING s.r.o.
Škroupova 957/4
500 02 Hradec Králové
web: www.festing.cz
e-mail: potravinahradec@festing.cz 

kontaktní osoby: 
Ing. Kateřina Papíková mobil: 604 427 860
Lukáš Vacek mobil: 602 252 242
Ing. Tomáš Papík mobil: 728 557 265  

V Hradci Králové dne 31. 3. 2023
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