
Projekt spolupráce PRV Vyrobené s klidem, přímo k lidem  

MAS Strážnicko je v projektu spolupracující s MAS Slavkovské bojiště a Kyjovské Slovácko v pohybu. 

Spolupráce spočívá ve společných výstupech např. investice týkající se zajištění odbytu produkce 

včetně zavedení a rozvoje vlastního značení výrobků a služeb a investice do informačních míst a 

turistických center. Spolupracující MAS tím, že spolu sousedí, vytváří ideální celistvý prostor pro 

rozvoj místního trhu a krátkých dodavatelských řetězců. Společným výstupem bude i materiál Po 

stopách regionálních produktů. 

Předmětem projektu spolupráce je zavedení dvou regionálních značek BRNĚNSKO originální produkt 

a SLOVÁCKO regionální produkt. Držitelem a zakladatelem regionální značky BRNĚNSKO originální 

produkt je MAS Slavkovské bojiště. Iniciátorem vzniku regionální značky SLOVÁCKO regionální 

produkt je MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a MAS Strážnicko, které jsou členy Turistické destinace 

Slovácko, která bude držitelem značky.  

Na území MAS Strážnicko vzniklo nové návštěvnické informační místo na křižovatce cyklotras  a trailů 

v zázemí tradičního souboru objektů nad RO Lučina pod rozhlednou Travičná, kde se propagují 

produkty označené regionálními značkami SLOVÁCKO A BRNĚNSKO. Součástí bude malá expozice 

tradičních výrobců - vytvoření a tisk dibond panely na dřevěné sloupky před objektem, tvorba promo 

expozice (regálová sestava poliček, vitrín) s příběhem výrobců v místě současného posezení uvnitř 

objektu. Místo bylo bez elektrické energie, nárazově na akce se půjčovala hlučná a málo výkonná 

dieslová elektrocentrála, proto byla pořízena na střechu (zadní část objektu) malá ostrovní 

fotovoltaická elektrárna (demontovatelná technologie bez stavebních výdajů) s bateriemi. Slouží  

výhradně pro info místo (ostrovní typ) a demonstruje šetrné postupy zelené energie.  

V objektu je místo pro posezení a skladování. V místě původního občasného posezení návštěvníků 

bude nové návštěvnické informační místo pro návštěvníky s malou informační expozicí výrobců, které 

bude provozovat MAS Strážnicko k neziskovým účelům v rámci stanov. Předmět dotace MAS 

poskytne pro propagaci i třetím osobám (tj. nezemědělským producentům/podnikatelům) za cenu v 

místě a čase obvyklou.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



V rámci projektu jsme se také účastnili trhu ve Slavkově a v Kyjově. Trh pro veřejnost s nabídkou 

řemeslné produkce z území všech tří MAS.  

 

 



 

 



 

 


