Pozvánka na spoločné školenie v rámci projektu Vidiek bez hraníc

Spolupráca s podporou Európskej únie
Termín konania: 18. 9. - 19. 9. 2018
Miesto konania: Hotel Lipa, Stará Turá (http://www.hotellipa.eu/) a územie MAS
Kopaničiarsky región (http://www. kopaniciarskyregion.sk/)

PROGRAM:
Utorok 18. 9. 2018
09:30 – 10:00
10:00 – 10:45
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:45
13:45 – 14:45
15:00 – 15:15
15:15 – 16:00

16:00 – 16:10
16:15 – 16:30
16:30 – 16.45
16:45 – 17:30

18:30 – 19:15

Príchod, ubytovanie a prezentácia
Zahájenie a predstavenie projektu a prezentácie jednotlivých MAS
Interreg V-A SR – ČR - Intervenčná logika programu, Ing.
Bírošíková Viera - Oddelenie cezhraničnej spolupráce, TSK
Projekty spolupráce z PRV 2014 - 2020 – Mgr. Ingrid Kociánová Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
OBED
Programy Interreg V-B Stredná Európa, Interreg V-C Európa,
DANUBE a komunitárne programy – možnosti, o ktorých sa málo
hovorí, Tibor Škrabský, HUMAN PRO
cesta autobusom do Brestovca
Pálenica a muštáreň Brestovec ako súčasť projektu Kopaničiarska
ovocno-destilátová cesta a nositeľ regionálnej značky Kopanice
regionálny produkt, Ochutnávka tradičných produktov z ovocia spojená s
výkladom o procese spracovania ovocia a výklad starostu o obci a
projektoch a spolupráci so spolkami a partnermi
cesta autobusom do rekreačnej oblasti Stará Myjava
Prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov na podporu
cestovného ruchu v obci Stará Myjava a príhovor starostu o obci a
projektoch a spolupráci so spolkami a partnermi
cesta autobusom do osady Uhliská, Stará Myjava
Ubytovanie v súkromí Samuel, projekt podporený cez MAS z PRV, starý
sad s tradičnými ovocnými odrodami ako súčasť projektu Kopaničiarska
ovocno-destilátová cesta ochutnávka tradičných produktov z ovocia
spojená s výkladom o procese spracovania ovocia.
VEČERA

20:00 – 23:00

Guľaté stoly k projektovým zámerom, práca v skupinách, sieťovanie,
spoločenský večer

Piatok 19. 9. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 09:20
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10.45 – 11.30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:15

12.30 – 13:15
13.15 – 14:00

RAŇAJKY
Odubytovanie
cesta autobusom na Brezovú pod Bradlom
Prehliadka Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom spojená s odborným výkladom. Vytvorené z PRV 2007 - 13 ako
projekt spolupráce z MAS Vršatec
cesta autobusom na Bradlo
Prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov na Bradle a Mohyly
M. R. Štefánika a príhovor primátorky mesta Brezová pod Bradlom
projektoch a spolupráci so spolkami a partnermi
cesta autobusom na Myjavu
Prehliadka TIK s výkladom o projekte na zavedenie regionálnej značky
Kopanice regionálny produkt a ochutnávka regionálnych produktov
(mastené chleby s cibuľou, sviatočná klobása, myjavský pršut, oškvarky,
oškvarkové pagáče, myjavské buchtičky).
OBED, Gazdovský dvor v Turej Lúke
Prehliadka typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia spojená
s odborným výkladom a ochutnávkou regionálnych produktov

Informácia pre účastníkov:
Účasť na akcii je pre subjekty z územia MAS Kopaničiarsky región a územia projektových
partnerov bez poplatku. Pri väčšom počte záujemcov budú uprednostnení ľudia pôsobiaci v
oblasti samosprávy a regionálneho rozvoja.
Na akciu sa môžete prihlásiť e-mailom, osobne či telefonicky najneskôr do 12. 9. 2018
v kancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907
01 Myjava, telefón: 0918 909 840, email: kopaniciarskyregion@mail.telekom.sk

