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Pozvánka
S cieľom zabezpečiť spoločnú propagáciu a ochranu kultúrnych pamiatok na
územiach MAS, Vás Miestna akčná skupina Stará Čierna voda spolu s partnerom
MAS Dudváh pozýva na

Workshop s ohľadom spoločnej propagácie
a ochrany kultúrnych pamiatok
realizovaný v rámci projektu s názvom
„Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci Podunajskej nížiny“
(zmluva o poskytnutí NFP č. 0742014)
Termín a miesto konania:
21.02.2012 o 13.00 hod., Kultúrny dom Vozokany
Program workshopu:
Hodina
13:00 – 13:15
13:15 – 13:45

13:45 – 14:45

14:45 – 15:00
15:00 – 16:15

Téma
Registrácia účastníkov a zahájenie workshopu
• Úvod
• Prezentácia projektu s názvom „Po stopách spoločného kultúrneho bohatstva v srdci
Podunajskej nížiny”
• Prezentácia kultúrnych zdrojov s miestnym a regionálnym charakterom na území
MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh
• Prezentácia možností spoločnej propagácie kultúrnych zdrojov – ukážky príkladov
dobrej praxe
• Prerokovanie obsahu, dizajnu, identity a formy spoločných propagačných materiálov
- informačná tabula kultúrnych pamiatok, propagačno-dokumentárny film o
kultúrnych pamiatkach, bedeker - interaktívna publikácia o kultúrnych pamiatkach
Prestávka na občerstvenie
Pracovná skupina A (účastníci z územia MAS Stará Čierna voda)
• Prerokovanie kultúrnych zdrojov z územia MAS Stará Čierna voda využitých v rámci
spoločnej propagácie prostredníctvom informačných tabúľ kultúrnych pamiatok,
propagačno-dokumentárneho filmu o kultúrnych pamiatkach, bedekra - interaktívnej
publikácie o kultúrnych pamiatkach
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16:15 – 16:30
16:30 – 17:30

17:30 – 18:00

Pracovná skupina B (účastníci z územia MAS Dudváh)
• Prerokovanie kultúrnych zdrojov z územia MAS Dudváh využitých v rámci spoločnej
propagácie prostredníctvom informačných tabúľ kultúrnych pamiatok, propagačnodokumentárneho filmu o kultúrnych pamiatkach, bedekra - interaktívnej publikácie o
kultúrnych pamiatkach
Prestávka na občerstvenie
• Prerokovanie návrhov na spoločnú propagáciu kultúrnych pamiatok – závery
z pracovných skupín
• Prerokovanie možností ochrany kultúrnych pamiatok významných z hľadiska rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu
• Zhrnutie záverov workshopu
• Diskusia a záver

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť vedomostnú úroveň, informovanosť a kultúrne vyžitie
miestnych obyvateľov regiónov, zvýšiť kvalitu života a hospodársky rozvoj prostredníctvom
ochrany kultúrnych pamiatok, podpory kultúrneho bohatstva a spoločnej propagácie, marketingu,
vzdelávania, výmeny a prenosu skúseností v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a
vzájomnou spoluprácou.
Ďalšie informácie vám poskytne Ing. Ľudovít Kovács na telefónnom čísle 0908-320 426, alebo
e-mailom: mas-scv@mas-scv.sk.
Záujem o účasť na workshope prosíme nahlásiť prostredníctvom vyplnenej návratky (viď
v prílohe) do 17.02.2012 na adrese mas-scv@mas-scv.sk, prípadne faxom na tel. číslo: 031-701
2423 alebo účasť prosíme nahlásiť na tel. čísle 0917-361 501 (Ibolya Benkő – administratívna
pracovníčka MAS).

______________________
Ing. Pavol Dobosy
Štatutárny zástupca MAS
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Návratka pre MAS Stará Čierna voda
Záväzne sa prihlasujem na „Workshop s ohľadom spoločnej propagácie a ochrany
kultúrnych pamiatok“ dňa 21.02.2012

Meno, priezvisko a titul:..........................................................................................................................
Organizácia alebo subjekt: .....................................................................................................................
Kontakt (telefónne číslo, e-mail): .........................................................................................................

