
POZVÁNKA



Program:
Otvorenie konferencie a úvodný príhovor predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja p. Juraja Blanára

1. Prezentácia aktivít Žilinského samosprávneho kraja 
zameraných na podporu vidieka 

 Jana  Braciníková, Žilinský samosprávny kraj

2. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a realizácia 
prístupu LEADER v Žilinskom kraji 

 Michal Strnál, Národná sieť rozvoja vidieka SR -  Regionálne 
pracovisko pre žilinský kraj

3. Miestna akčná skupina Terchovská dolina – prezentácia 
aktivít

 Občianske združenie “Partnerstvo pre MAS Terchovská 
dolina“

4. Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia 
na území Horného Liptova

 Marcela Herichová, Miestna akčná skupina Horný  Liptov

5. Realizácia programu LEADER v Českej republike na 
príklade Miestnej akčnej skupiny Regionu Poodří; 
regionálna značka ako nástroj podpory lokálnych 
výrobcov

 Oldřich Usvald, Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s

6. Úžitkové výrobky z drôtu – produkty z Kysúc 
certifikované s regionálnou značkou GOROLSKO 
SWOBODA – skúsenosti a prínosy

 Róbert Hozák

7. Podpora rozvoja vidieka v novom programovacom 
období  2014 – 2020 

 Martin Barbarič, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky

8. Potenciál využívania koreňových čističiek (vo vidieckych 
oblastiach Žilinského kraja) - projekt, ktorý získal ocenenie 
Študentský podnikateľský zámer 2012

 Adam Krakovský

9. Lokálna potravinová komunita - ako sa dá uživiť na 
vidieku I. 

 Marek Lešinský, CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné 
alternatívy, občianske združenie

10. TVRDOVSKI  - tradičné cukrárske výrobky - ako sa dá 
uživiť na vidieku II.

 Ivana Tvrdovská, Tvrdovski s.r.o. 

Obed

Kontakt:
Jana Braciníková, odbor dopravy a regionálneho rozvoja 
Úradu Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, 011 09 Žilina, 
tel.: 041/ 5032 342, 0918/711 937; 
e-mail: jana.bracinikova@zask.sk

Účasť len na základe zaslanej prihlášky.

21. septembra
9:30 – 13:30 hod.

Kongresová sála Úradu
Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48, Žilina

Žilinský samosprávny kraj, Národná sieť rozvoja vidieka SR – 
regionálne pracovisko pre Žilinský kraj a Mesto Žilina

vás pozývajú na konferenciu

Deň vidieka
Žilinského kraja 2012

V čase do 18:00 hod. prebieha na Mariánskom námestí
sprievodný program.

S p o l u f i n a n cova n é  E S

Európsk y poľnohospodársk y fond pre roz voj  v idiek a:
Európa investujúca do vidieckych oblastí


