POZVÁNKA
„Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj
organizuje v dňoch 26.09. – 27.09.2018 odbornú študijnú cestu do Rakúska zameranú na krátke
dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady
dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.
Účastníkom je zabezpečené ubytovanie v dvojlôžkových izbách, strava, doprava a vstup do
vybraných zariadení v rámci deklarovaného programu.
V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa a zaslať záväznú prihlášku do 18.09.2018 do 12- tej
hodiny na e-mail voka@voka.sk.
Každý zaregistrovaný účastník obdrží potvrdzujúci e-mail.

Program študijnej cesty
26.09. 2018 (streda)
6:00
Odchod z parkoviska Hotela LUX v Banskej Bystrici (Námestie Slobody 5)
11:30 - 15:00
Návšteva rodinného podniku Ehrenhöfer, Neustift, (ukážky spolupráce poľnohospodárskych
prvovýrobcov, miestnych dodávateľov tovarov a služieb v oblasti gastronómie a vidieckeho turizmu),
Prezentácia realizovaných projektov spolupráce (opatrenie 16 PRV), Prehliadka podniku, Obed
16:00 – 18:30
Regionálne produkty Burgenlandu – spolupráca medzi subjektmi pri zriaďovaní a rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, propagačné činnosti v miestnom kontexte, ukážky
výroby, prezentácia projektu spolupráce (opatrenie 16 PRV), ochutnávka vybraných produktov
18:30 – 20:00
Večera v miestnom hostinci Der Stadtwirt, Oberwart
Zhrnutie dňa, diskusia
20:30
Ubytovanie , individuálny program
27.09.2018 (štvrtok)
7:15 – 8:00
Raňajky a odchod z hotela
8:30 – 10:00
"Náš obchod" v meste Strem (krátke odbytové reťazce, lokálne produkty z malých okolitých dedín,
ktorý prevádzkuje združenie s cieľom aktivizácie miestneho obyvateľstva, vrátane znevýhodnených
a marginalizovaných skupín)
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10:30 – 11:45
Projekt Aloisia, Badersdorf (rodinná prevádzka výroby tradičných miestnych cukroviniek, múzeum
krojov), prezentácie a degustácie burgenlandských cukrovinkových špecialít a regionálnych
produktov Badersdorfu, odbytové reťazce v regióne, zrealizované projekty spolupráce pri rozvoji
miestnych trhov
12:00 – 13:00
Obed v tradičnom rodinnom hoteli Landhotel, Schwabenhof
13:00 – 15:00
Sieťovanie, možnosti spolupráce, príprava spoločných projektov, výmena skúseností, príklady dobrej
praxe z opatrenia 16 PRV.
Zhrnutie, vyhodnotenie a záver študijnej cesty
15:30
Odchod na Slovensko
21:00 Príchod na parkovisko Hotela LUX v Banskej Bystrici (Námestie Slobody 5)
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Kniškovú na t. č. 0908 915 504, voka@voka.sk, alebo
info@voka.sk. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy v programe sú
orientačné. Vyhradzujeme si právo z osobitných dôvodov študijnú cestu zrušiť.

Záväzná prihláška na študijnú cestu
Meno a priezvisko:___________________________________________________________________
Názov subjektu:_____________________________________________________________________
Adresa:____________________________________________________________________________
Telefonický kontakt:__________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________
Číslo občianskeho preukazu:___________________________________________________________
Touto prihláškou sa záväzne prihlasujem na študijnú cestu „Lokálne trhy, krátke dodávateľské
reťazce a príklady dobrej praxe“ do Rakúska, v termíne 26.09. – 27.09.2018.
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podpisom prihlášky/prezenčnej listiny udeľujem súhlas RA NSRV SR pre BB kraj – VOKA, Kremnička č. 53, 974 05
Banská Bystrica, Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške
na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súhlasím, že moje osobné údaje môžu byť
sprístupnené tretím stranám na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom (VOKA) a
príslušným obchodným partnerom (ďalej Sprostredkovateľ) za účelom zabezpečenia služieb počas aktivity.
Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež
potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek
odvolať.

V ....................................... dňa ..............................
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Podpis:

