Mikroregion „Górolsko Swobodaˮ
TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2019
Jablunkov, 11. února 2020
V současné době čítá databáze 44 certifikovaných výrobků a skupin výrobků od 39 výrobců
nesoucích označení „Górolsko Swoboda regionální produkt®“.
Významnou podporou pro certifikované výrobce byla v roce 2019 možnost propagace a přímého
prodeje svých produktů na 23 akcích pořádaných nejen v Mikroregionu „Górolsko Swoboda” (dále
jen MGS), ale i na dalších prodejních a prezentačních akcích, výstavách, jarmarcích a konferencích
v tuzemsku i v zahraničí.
Dne 28. listopadu 2019 uspořádalo vedení okresu Pszczyna pracovní schůzku k projektu
implementace místní značky regionu Pszczyna. Na setkání vystoupil Leszek Richter, jakožto
odborník na zavádění systému značení regionálních produktů v Mikroregionu Górolsko Swoboda.
Po jeho vystoupení následovala věcná diskuse, v jejímž důsledku se místní výrobci a zástupci
ubytovacích a stravovacích služeb rozhodli pro realizaci projektu. Okres Pszczyna tak bude
pokračovat v přijímání dalších potřebných opatření pro zavedení regionální značky v úzké
spolupráci s Místní skupinou Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. a
Mikroregionem Górolsko Swoboda. Realizace projektu je možná díky dlouhodobé spolupráci MS
PZKO v Jablunkově z.s. s iniciátorem projektu - Sdružením přátel regionu Pszczyna.
Někteří z certifikovaných výrobců využili pozvánky na seminář „Jak uspět v prodeji lokálních
produktů”, který na podnět regionálních koordinátorů značek z Moravskoslezského kraje uspořádala
15. 11. 2019 na Hukvaldech Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci s
MAS Pobeskydí. Seminář byl zaměřen na zdokonalování dovedností spojených s online
marketingem regionálních produktů, tj. se způsobem prezentace a prodeje produktů na internetu.
Od roku 2019 přináší Čtvrtletník Asociace regionálních značek aktuální informace o dění v
jednotlivých regionech sdružených v Asociaci regionálních značek, návštěvy u výrobců,
zprostředkování zážitků a tipy na zajímavé akce. Je zpracován jako publikace ve formátu PDF,
z příspěvků poskytnutých regionálními koordinátory značek s vazbou na roční období.

Mikroregion „Górolsko Swobodaˮ
Přehled prodejních a prezentačních akcí, výstav, jarmarků a konferencí, kterých se účastnili
certifikovaní výrobci a regionální koordinátor značky „Górolsko Swoboda regionální
produkt®“:


Diskusní panel „Kulturní dědictví jako faktor rozvoje pohraničních oblastí“ v rámci 12. Fóra Evropa - Ukrajina,
Rzeszów - 24. – 25. 1. 2019
Jarmark na Vyšehradě v rámci 11. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2019 v Praze - 18. 5.
2019
LeaderFEST v Žatci - 22. – 24. 5. 2019
27. Festiwal PZKO 2019 v Třinci - 25. 5. 2019
XXV. Setkání podnikatelů, Ostrava - 6. 6. 2019
28. Dny polské kultury v Rakousku ve Vídni - 16. 6. 2019
Kultura regionu během Svátku tří bratří v Českém Těšíně - 16. 6. 2019
Jak šmakuje Moravskoslezsko 2019 v Karlově Studánce - 10. 8. 2019
Konference z cyklu Evropa Karpat během 29. Ekonomického fóra, Krynica-Zdrój - 3. – 5. 9. 2019
Prezentace goralských regionů Slovenska, Polska, Česka a Ukrajiny Góral na gory 2019 ve Starém Smokovci - 14.
9. 2019
14. Těšínský jarmark řemesla v rámci 19. Pokladů z těšínské truhly - 22. 9. 2019
35. Babiogórska Jesień v Zawoji - 28. – 29. 9. 2019
Seminář „Z pole rovnou do kuchyně 3ˮ v Moravské Ostravě - 30. 10. 2019
Konference „Značkové produkty venkovské turistiky” na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu TT Warsaw
2019, Warszawa - 22. 11. 2019















Nejprestižnější akce spolupořádané MGS:









Velikonoční jarmark v Jablunkově - 14. 4. 2019
Goral Wine Fest a Gastro Fest v areálu Hotelu Husárik v Čadci - 8. 6. 2019
Jablunkovský jarmark - 13. – 14. 7. 2019
„Szikowne Gorolski Rynce“ v rámci 56. Týdne beskydské kultury v Wiśle - 27. 7. - 4. 8. 2019
„Szikowne Gorolski Rynce“ jako doprovodná akce 72. MFS „Gorolski Świętoˮ v Jablunkově - 3. – 4. 8. 2019
III Mezinárodní výstava regionálních výrobků v Ustroniu - 17. 8. 2019
Těšínský jarmark řemesla v rámci 19. Pokladů z těšínské truhly - 22. 9. 2019
Vánoční jarmark v Jablunkově - 15. 12. 2019
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