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     ... pre lepší život na našom vidieku 
 

P O Z V Á N K A 
 
Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len KR – MAS) si Vás 

v spolupráci s MAS Podhoran a Partnerstvom pre Horné Záhorie dovoľuje pozvať na Úvodnú 

konferenciu k projektu „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“. Cieľom konferencie 

je informovať dotknutú verejnosť o príprave zavedenia regionálneho značenia produktov a služieb pre 

Kopaničiarsky región a rozšírenie pôsobnosti značky Záhorie regionálny produkt. Konferencia je určená 

najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín 

typických pre tieto regióny ako aj majiteľom resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí 

ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie či iné služby v tradičných objektoch. Zároveň chceme 

potenciálnych nositeľov Regionálnej značky Kopanice a Záhorie informovať o cieľoch a aktivitách 

projektu a prostredníctvom skúsených lektorov vysvetliť fungovanie značky v iných regiónoch. 

Konferencia sa uskutoční dňa: 

                                    29.04.2014 o 14.00 hod. 

v reštaurácii Mlyn Radošovce 

Program: 

14.00 – 14.15 Prezentácia účastníkov, otvorenie (Ing. Milan Holý - KR - MAS) 

14.15 – 14.45 Predstavenie projektu, jeho aktivít a partnerov projektu (Ing. Kvetoslava Jablonická – MAS 

Podhoran a Mgr. Peter Nemček -- KR - MAS) 

14.45 – 15.15 Projekt Green Belt a regionálne značky Záhorie, Malé Karpaty a Kysuce (Vladimir Hudek --  

REC Slovensko) 

15.15 – 16.15 Moravské Kravařsko regionálny produkt, skúsenosti zo zavádzania v MAS Regionu Poodří 

(Oldřich Usvald -- MAS Regionu Poodří) 

16.15 – 17.15 Regionálny produkt Podpoľanie, skúsenosti zo zavádzania v MAS Podpoľanie (Ing. Elena 

Jankovičová -- MAS Podpoľanie) 

17.15 – 17.45 Diskusia a občerstvenie pre účastníkov konferencie  

 
Účasť potvrďte do 25. apríla 2014 telefonicky na čísle 0903848785, e-mailom na: 

maspodhoran@gmail.com alebo poštou na adresu: MAS Podhoran, 906 35 Plavecký Peter 131 
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NÁVRATKA 
 

 
Potvrdzujem účasť na konferencii, dňa 29. apríla 2014 o 14.00 hod. v reštaurácii Mlyn Radošovce.   
 
Meno a priezvisko: ........................................................................................................................... 
 
Organizácia resp. remeslo: ............................................................................................................. 
 
Obec resp. región: ........................................................................................................................... 
 
Podpis: .................................................. 
 

e-mail: ....................................................... 

 

mobil: ....................................................... 

 

 

 


