
 
 

 
 
 

Občianske združenie EUREG  
Vás pozýva na konferenciu s názvom 

 
„S partnerstvom pre rozvoj Galantsko-

šalianskeho regiónu“     
 
 

ktorá sa uskutoční v rámci implementácie projektu „RegNet – 
Regionálna sieť aktérov hospodárskeho rozvoja“ dňa 

12. mája 2005 
v priestoroch reštaurácie 

Taverna Sever v Galante 
 

Program 
9.30 – 10.00 – Registrácia 

10.00 – 10.10 
 

– Otvorenie a privítanie  
Mgr. Gabriel Alexovič, EUREG, o.z.  
 

10.10 - 10.30 – Predstavenie a hodnotenie projektu „RegNet – Regionálna sieť aktérov 
hospodárskeho rozvoja“ –  ciele, aktivity a výsledky,  
Ing. Regina Baroš, projektová  manažérka RegNet 
 

10.30 - 11.00 – Zahraničné investície v prospech regiónu - predstavenie investičných aktivít 
kórejskej spoločnosti JMI SK, s.r.o. v regióne,  
Mgr. Tünde Bosák, personálna manažérka spoločnosti JMI SK  
 

11.20 - 11.40 – Príprava environmentálnych projektov financovaných zo štrukturálnych 
fondov EU a skúsenosti s implementáciou environmentálnych projektov, 
Mgr. Gabriel Alexovič, EUREG, o.z.  
 

11.40 - 12.00 – Mikroregionálne aktivity ako východisko pre čerpanie finančných 
prostriedkov z eurofondov, Mikroregión Termál – príklad pre ostatné obce, 
Ing. Ľudovít Kovács, Forum Institute, Fórum centrum pre regionálny rozvoj 
 

 
 
 
 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 



 
 
 
 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou 

12.00 - 13.00 
 

– Obed  

13.00 – 14.00 – Navštívte región termálnych prameňov!  
Integrovaný systém rozvoja cestovného ruchu v regióne 
Ing. Róbert Baroš, RRA Galanta – východiská a podmienky rozvoja 
cestovného ruchu, 
Karol Bosák, predseda združenia – možnosti aktívneho cestovného ruchu 
v regióne, formy prilákania turistov, 
Peter Jurík, LISA, o.z. – nástroje marketingu regiónu a formy realizácie 
marketingovej stratégie    
 

    14.00 – 14.20 - Rozvoj inovačných činností  malých a stredných podnikov v regióne - 
predstavenie Technologického inkubátora  INOVATECH v Sládkovičove, 
Ing. Slávka Strešňáková, projektová manažérka INTEG 
 

         14.20  Záver a odporúčania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Karol Bosák                  Ing. Regina Baroš                    

predseda združenia                           projektová manažérka 
projektový koordinátor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občerstvenie a obed zabezpečujú organizátori konferencie. Účasť na konferencii je limitovaná, Váš 
záujem zúčastniť sa na podujatí prosíme nahlásiť na tel. číslach organizátorov: 031/780 7706, 0907 
748 551 najneskôr do 12.00 hod. dňa 11.05.2005. Ďakujeme. 
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