
  

 
 
 
 
 
 

Občianske združenie EUREG  
Vás pozýva na  

 

WORKSHOP 
 

s názvom  
„Cesty ekonomického a regionálneho rozvoja 

Galantského a Šalianskeho regiónu“     
 
 

ktorý sa uskutoční  
26. januára 2005 

v priestoroch  
Reštaurácie a Penziónu 

VÉN DIÓFA v obci Vozokany 
 

Program 
 

9.30 – 10.00 – Registrácia 
10.00 – 10.10 

 
– Otvorenie a privítanie – Karol Bosák, predseda EUREG  

 
10.10 - 10.50 – Predstavenie projektu „RegNet – sieť aktérov 

hospodárskeho rozvoja“ – zameranie, ciele, aktivity, 
očakávané výsledky 
- Karol Bosák, projektový koordinátor pre región Galanta
- Gabriel Alexovič, projektový koordinátor pre región 

Šaľa  
 

 
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou



  

10.50 - 11.20 – „Možnosti spolupráce medzi aktérmi hospodárskeho 
a regionálneho rozvoja v rámci regiónu“ 

- Róbert Baroš, riaditeľ, Regionálna rozvojová agentúra 
Galanta 

 
11.20 - 11.50 – „Dlhodobé perspektívy rozvoja Šalianskeho regiónu“ 

- Tibor Vajda, vedúci, Regionálna rozvojová agentúra 
Šaľa a okolie 

 
11.50 - 12.20 – „Ako získať finančné prostriedky z eurofondov –

predstavenie vzorového projektu“  
- Regina Baroš, konzultantka, projektová manažérka 

RegNet 
 

12.20 - 13.20 
 

– obed  

13.20 - 15.00 – „Cesty ekonomického a regionálneho rozvoja Galantského 
a Šalianskeho regiónu“ - moderovaná diskusia 

- Karol Bosák a Róbert Baroš – moderátori diskusie  
 

15.00 - 15.30 – Závery a odporúčania   
 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Bosák       Ing. Regina Baroš         
      predseda združenia                  projektová manažérka 
   projektový koordinátor 

 

 

Občerstvenie a obed zabezpečujú organizátori workshopu.  

 



  

Účasť na workshope je limitovaná, Váš záujem zúčastniť sa na podujatí 

prosím nahláste na tel. číslach organizátorov: 0905 402 720 alebo 0907 

748 551 najneskôr do 12:00 25.1.2005. Ďakujeme. 

RegNet - Regionálna sieť aktérov 
hospodárskeho rozvoja 

Projekt s názvom „RegNet – Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja“ bol schválený v 

rámci Grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja v novembri 2003. Cieľom 

projektu RegNet je vytvorenie siete pre regionálne partnerstvo podnikateľských subjektov a 

nových hospodárskych vzťahov, zvýšenie informovanosti, podporiť spoluprácu 

ekonomických a verejných činiteľov v regióne.  

Cieľovými skupinami projektu sú už existujúce podnikateľské združenia, združenia na 

podporu miestnych aktivít, podnikatelia, finančné inštitúcie pôsobiace v regióne, odborníci a 

odborné organizácie z hospodárskeho sektoru, štátne inštitúcie ovplyvňujúce ekonomický 

rozvoj. Projektovými partnermi sú dve združenia podnikateľov: občianske združenie PRO 

Galanta a občianske združenie Lepšia Šaľa.  

Hlavnými aktivitami projektu RegNet sú:  

- vytvorenie a prevádzkovanie informatívnych a poradenských centier pod názvom 

RegNet.Point pre pomoc malým a stredným podnikateľom pri získavaní finančných 

prostriedkov,  

- prevádzka internetovej stránky projektu www.regnet.sk s užitočnými informáciami, 

- vydávanie internetového E-Spravodaja,  

- vydanie InfoBulletinu o aktivitách v rámci projektu a s ďalšími cennými 

informáciami pre podnikateľov, 

- usporiadanie Konferencie aktérov regionálneho hospodárskeho rozvoja.  

Celkovým cieľom projektu je: 

- podpora rozvoja Galantského a Šalianskeho regiónu v hospodárskej oblasti, 

- podpora rozvoja podnikateľských  subjektov a spolupráce medzi nimi, 

- podpora pri tvorbe produktívnych investičných projektov v regióne,  

- podpora prílevu zahraničných investícií do Galantského a Šalianskeho regiónu,  

 

http://www.regnet.sk/


  

 

- identifikovanie a koordinácia spoločného využitia rozvojového potenciálu regiónov,  

- pomoc pri príprave regionálnych hospodárskych stratégií a analýz,  

- podpora rozvoja inovačných aktivít podnikateľských subjektov v regióne. 
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