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ŠANCA pre silné regióny
- Podporme regionálne výrobky

Chceme, aby sa Slovensko stalo krajinou silných regiónov s väčším podielom
domácej výroby. Od poľnohospodárstva, potravinárstva, gastronómie po tradičné remeslá a spracovanie domácich surovín. Našim cieľom je podpora regionálnej
výroby a miestneho predaja.
Dnes, ak si chcete kúpiť v obľúbenom
obchode vajíčka alebo zeleninu pria
mo od výrobcu, ktorý žije a podniká vo
vašom regióne, nejde to. Samozrejme,
ak práve nenakupujete v špecializova
nej farmárskej predajni, ktorých, zatiaľ,
na Slovensku veľa nie je. Spotrebitelia
pritom požadujú kvalitnejšiu ponuku
výrobkov, priamy kontakt s výrobcom,
o čerstvom a originálnom tovare ne
hovoriac. Brzdou je však monopolné
postavenie reťazcov, zlý systém štátnej
podpory a dotácií v poľnohospodár
stve a komplikované pravidlá pre malé
podnikanie v potravinárstve. Maloob
chod navyše uprednostňuje univerzál
nu veľkovýrobu bez ohľadu na pôvod
tovaru a výrobky s nižšou cenou.
Chceme to zmeniť, a preto prichádzame
s iniciatívou, ktorej cieľom je podpora

regionálnych výrobkov. Ako? Vytvo
rením komplexného systému regio
nálnych značiek, vytvorením registrov
regionálnych výrobcov a predajcov, ale
najmä pomocou miestnym výrobcom
pri predaji ich výrobkov na trhu.

Začíname v Nitrianskom kraji
Pilotný projekt Regionálne výrobky na
naše pulty sme odštartovali v Nitrian
skom kraji koncom augusta. „Naším
najbližším cieľom je vytvorenie zoznamov výrobcov a predajcov domácich
výrobkov podľa tradičných regiónov,“
povedal Daniel Balko z novovzniknu
tého občianskeho združenia Silné re
gióny a podpredseda ŠANCE. Nasledo
vať bude návrh na zavedenie značenia
regionálnych výrobkov a jeho prepoje
nie s označovaním turistických regió
nov. Na Slovensku totiž neexistuje žiad

ny systém označovania výrobkov podľa
ich regionálneho pôvodu. Domáce vý
robky v Nitrianskom kraji by sa mohli
označovať podľa štyroch tradičných re
giónov: región Dolná Nitra, región Pod
ujansko, región Hont a región Tekov.
Vytvoríme aj ročný kalendár miestnych
trhov a predajných podujatí a budeme
sa snažiť zapojiť čo najviac výrobcov
v regionálnej výrobe. Iniciatívu sme
otvorili pre všetkých – od aktivistov
miestneho rozvoja, poľnohospodárov,
spracovateľov miestnych surovín, vý
robcov tradičných výrobkov až po ma
jiteľov obchodov a reštaurácií.
Pridáte sa aj Vy? Hľadáme podporovateľov iniciatívy v ďalších krajoch.
Ak máte záujem, alebo chcete pomôcť inak, kontaktujte nás cez FB
Silné regióny. Ďakujeme.
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