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Činnosti a aktivity MAS RKH
byly představeny na semináři
pro Podnikavé ženy
V červnu jsme se jako hosté účastnili semináře pro Podnikavé ženy, kde jsme měli možnost prezentovat naše aktivity. Úvodem bylo nutné vysvětlit, co je to vůbec místní
akční skupina, nebotť mnozí lidé stále nemají představu
o systému MAS, jejich fungování a územní působnosti.
Vzhledem k tomu, že podnikavé ženy se zaměřují především na obchod s vlastním sortimentem, byl nosným
pilířem prezentace především projekt KRAJ PERNŠTEJNŮ.
Ten by mohl mnohým z nich pomoci s prezentací jejich
výrobků a uvádění do povědomí široké veřejnosti. Zároveň je KRAJ PERNŠTEJNŮ zárukou kvality certifikovaných
výrobků. Pro některé z dam není tato aktivita neznámá,
vždytť například paní Jana Kolrusová má již certifikovaný
DANDELION ROOT, což je pražený kořen smetánky lékařské, pro nás laiky pampelišky. Dalším certifikovaným
výrobcem je i paní Milatová ze společnosti Syrmil, která
má certifikovanou výrobu pařených sýrů, především korbáčků, či paní Pavlisová z Kunětické zmrzky.
Účelem prezentace bylo
i vysvětlení fungování celého
systému Asociace regionálních
značek a koordinace a spo-lupráce jednotlivých regionů,
jejichž počet stoupá již k 27,
nebotť v našem sousedství vzniká momentálně další oblast
a tou je Královéhradecko. Pokud byste se i Vy rádi dozvěděli
něco více o našich aktivitách
a značení regionálních výrobků a potravin, obratťte se na
nás! Nebo navštivte internetové
stránky www.regionalni-znacky.
cz/kraj-pernstejnu. Představení
Kraje Pernštejnů se důstojně
zhostila Kristýna Vodrážková,

která se v nedávné době stala styčným důstojníkem pro
komunikaci mezi výrobci a MAS.
	A co by se dalo říci o Spolku podnikavých žen Pardubického kraje? Určitě mnoho, nebotť je to velmi rychle se
rozšiřující komunita úspěšných slečen a paní. Dnes jejich
počet čítá několik desítek členek. Zároveň jsou to dámy
velmi aktivní, nebotť podnikají mnoho akcí, na nichž prezentují svůj um. Mezi nimi vyniká především Den podnikavých žen, který se v minulosti konal na Krajském úřadě
v Pardubicích a akce Podnikavky ve mlejnech s podnázvem prodejní a kreativní trh, kdy tyto dámy ovládly pardubické automatické mlýny. Tyto akce jsou velmi úspěšné
a nápadité, nebotť, kdo představí zákazníkovi výrobek lépe
než výrobce sám a zároveň může zákazník zjistit i příběh,
který se za výrobkem skrývá. Co si budeme říkat, osobní
kontakt je v tomto případě velkou výhodou a i zákazníci se
pak k takto koupeným výrobkům rádi vracejí. Jak je vidět,
podnikavé ženy jsou nejen podnikavé, ale i velmi aktivní,
a my jsme proto pyšní na to, že jsou i členy naší MASky.

