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fotografie
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Nové webové stránky, reklamní bannery, 
poutače, produktové fotografie, nová loga… 
tyto marketingové aktivity byly letos podpo-
řeny v rámci deštníkového projektu Kreativní 
vouchery pro Kraj Pernštejnů II. Ten je určen 
výhradně pro držitele regionální značky KRaJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. V letošním 
roce bylo podpořeno celkem 6 lokálních pro-
ducentů. 

Deštníkový projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštej-
nů je zaměřen na podporu spolupráce certifikovaných 
regionálních producentů s poskytovateli kreativních slu-
žeb z celého Pardubického kraje, tedy profesionálními 
tvůrci webů, fotografy, grafiky a dalšími. Příjem žádostí 
byl ukončen koncem května. Celkem bylo v letošním 
roce přijato 8 žádostí. Projekt má za cíl podpořit inova-
ce produktů a marketingových aktivit producentů z Kra-
je Pernštejnů finančním příspěvkem až 70 % ze způso-
bilých nákladů dílčího projektu producenta, max. však 
do výše 20 000 Kč. Všechny žádosti bohužel nemohly 
být vzhledem k výši alokace podpořeny. 

 Mezi letošní úspěšné žadatele se řadí pardubická 
Nanukárna, která dotaci použila na nové vizitky, letáč-
ky nebo tvorbu a tisk nápojového lístku pro hosty. By-
linkový statek Junek má díky dotaci nové obaly, logo, 
samolepky a štítky pro prodej svých sušených bylinek 
a ředický zemědělec a chovatel prasat, pan Štěpánek, 
investoval do nových webových stránek. Na stejný účel 

použil získanou dotaci pan Veselý – známý profesio-
nální houslař. Na novém webu, který je zaměřen na 
historické hudební nástroje, si dokonce vybrané nástro-
je můžete poslechnout. Kunětická točená zmrzlina po-
řídila z dotace nové produktové fotografie a převlékla 
do nového kabátku své sociální sítě. Úpravy související 
s výstavbou dálnice přiměly farmu pana Soukala z Ro-
kytna zpracovat nový systém značení a poutačů, který 
byl rovněž financován ze získané dotace. Jsme rádi, že 
jsme mohli podpořit užitečné projekty, které podporují 
lokální ekonomiku a mají smysl!

 Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů vznikl 
ve spolupráci s turistickou oblastí Pardubicko – Perníko-
vé srdce Čech z.s. (poskytovatel finančních prostředků), 
MAS Region Kunětické hory z.s. (hlavní realizátor pro-
jektu), MAS Bohdanečsko z.s. a MAS Holicko o.p.s.. 

https://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

