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Zástupci MAS Regionu Poodří se zúčastnili setkání s partnerskou MAS
Podpoľanie a maďarskou MAS 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesulet
Ve dnech 5. – 6. února 2011 se zástupci MAS Regionu Poodří a to manažer a administrativní
pracovnice sdružení zúčastnili partnerského setkání se slovenskou Místní akční skupinou
Podpoľanie a maďarskou MAS 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesulet. Tlumočení zabezpečil
RNDr. Juraj Bódi, předseda MAS Podpoľanie. Společné jednání se konalo v sobotu v sídle
MAS Podpoľanie a v neděli se uskutečnilo jednání mezi českou a slovenskou MAS.
Součástí návštěvy byla prezentace lyžařských areálů, účast na sportovní akci a představení
dalších atraktivit s využitím cestovního ruchu:
- návštěva lyžařského střediska Látky – Kočanda, provozuje Zemědělské družstvo Látky
- návštěva lyžařského střediska Látky – Prašivá, prohlídka hotelu Royal, ubytování
s kapacitou 78 lůžek + 10 přistýlek, welness, kongresová turistika. Součástí střediska jsou
bungalovy s kapacitou 120 lůžek.
- shlédnutí závodu „Světový pohár v zimním triatlonu“ – běh, kolo a běžky, v lyžařském
středisku Látky – Mláky
- návštěva lyžařského střediska Košútka v Hriňovej, zajímavostí bylo zaměření na maďarskou
klientelu
Na tomto jednání byly projednány otázky společných aktivit.
Maďarská MAS 36 Jó Palóc, zastoupená manažerem Richárdem Körmendy, seznámila se
společným projektem v rámci prezentace tradic a zvyků, který byl předložen do Bruselu za
účasti MAS z těchto zemí – Maďarsko, Slovensko, Česko, Rumunsko, Finsko a Řecko.
MAS Regionu Poodří, zastoupena ing. Oldřichem Usvaldem, manažerem, informovala
o možnosti zapojení do programu Intereg 4A, programu Střední Evropa, priorita 4: Zvyšování
konkurenceschopností a atraktivity měst a regionů, oblast intervence 3) Kapitalizace
kulturních zdrojů pro atraktivnější města a regiony.
Dále byli partneři pozvání na 10. ročník „Otevírání Poodří a pooderského koštování“, který se
uskuteční v sobotu 14. května 2011 na zámku v Bartošovicích. Součástí bude prezentace
místní speciality dané země v rámci „V4“ a podepsaná partnerská smlouva.
Rovněž byli seznámeni s mezinárodní akcí LeaderFest 2011, který se uskuteční ve dnech
17. – 18. května 2011 ve Štramberku.
Slovenská MAS Podpoľanie, zastoupená ing. Elenou Jankovičovou, manažerkou sdružení,
seznámila přítomné se záměrem značení místních výrobků a služeb, s možností zapojení do
projektu Spolupráce.
Bartošovice, 21. února 2011
Ing. Oldřich Usvald
manažer MAS Regionu Poodří, o.s.

