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Medzinárodný veľtrh gastronómie

Centrum prvého kontaktu
Levoča

Súbežne s medzinárodným veľtrhom
cestovného ruchu ITF Slovakiatour sa posledný
januárový víkend konal aj medzinárodný veľtrh
gastronómie Danubius Gastro s expozíciami
exotických potravín, vybavení do reštaurácií,
gastronomických prevádzok a do hotelov, ale
tiež kuchárske, pekárske a cukrárske postupy
a iné gastronomické trendy.
Išlo o najvýznamnejšie potravinárskogastronomické podujatie na Slovensku. Aktuálny
ročník podujatia Danubius Gastro sa zameral na
podporu slovenských potravín.

Návštevníkom
sa predstavilo prostredníctvom
netradičnej formy – predajne,
v ktorej sa ponúkali výhradne
slovenské výrobky za priaznivé
ceny. Zároveň úlohou hlavného
partnera podujatia Kaufland bolo
priblížiť novú komunikačnú kampaň „Z lásky k Slovensku“, ktorej
cieľom je podporiť slovenské výrobky.
Zdroj: http://www.incheba.sk/
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Slovak Business Agency podporila
študentov podnikateľov
Projekt Študentská podnikateľská cena
podporuje študentov v tom, aby pracovali
na svojom podnikateľskom sne už počas
školy a zároveň ho začali počas štúdia aj
realizovať a stať sa potenciálnymi zamestnávateľmi. Víťazom „Študentskej podnikateľskej ceny 2014“ sa stal Pavol Kaleja
s firmou Vizualizačky.sk.

Zdroj: Mesačník podnikanie

Výsledky súťaže o najlepšiu inováciu v CR
Ako sme v poslednom čísle Vidieckych infolistov uviedli, boli dňa 29.1.
2015 na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour vyhlásené výsledky súťaže Najlepšie inovácia v cestovnom ruchu za rok 2014 a ocenené boli tri
podnikateľské subjekty Cenou ministra hospodárstva.
Hotel Ondava ****
- za projekt cezhraničného charakteru
s prezentáciou historických udalostí na Dukle
1944 v modernej podobe s následným očakávaným rozvojom cestovného ruchu a zamestnanosti v regióne. (Stropkov)
Ski
Centrum
Košútka,
s. r. o.
- za projekt organizácie
Medzinárodného festivalu „Gazdovanie na hriňovských
lazoch, za celoročné využitie lyžiarskeho strediska ako napríklad výstavba ZIP WIRE –
zjazd na lane 450 m - najdlhšia v strednej Európe, Hriňovské lazy. (Hriňová)

Regionálna agentúra pre cestovný
ruch Banská
Bystrica, s.r.o.
- za projekt systemizácie hodnôt
v cestovnom ruchu s jeho následným označením na regionálnej, národnej i svetovej úrovni tak, aby
sa na základe informácií o týchto
hodnotách rozvinul cestovný ruch
o niekoľko úrovní vyššie. Projekt je
využiteľný pre celú Európu.
Zdroj: www.sacr.sk

Nový Program rozvoja vidieka 2014—2020
Schválený nový Program rozvoja vidieka, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR predstavuje spoločný programový dokument pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na zvýšenie rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest
na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia na dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka: podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj
vidieckych komunít.
Celková alokácia Programu rozvoja vidieka predstavuje 2 078 982 018,25 eur verejných zdrojov na 7 rokov, z toho za zdroje
EÚ 1 545 272 844 eur predstavuje príspevok EPFRV a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok štátneho rozpočtu.
Zdroj: www.polnoinfo.sk

Pôda pre malých a mladých
podnikateľov

Osobnosť cestovného ruchu
za rok 2014

Pre začínajúcich poľnohospodárov vznikla
popri manuálu aj Koncepcia podpory malých, mladých
a rodinných farmárov na uľahčenie orientácie začínajúcim farmárom. Formou realizácie koncepcie vytvára
agrosektor priaznivejšie podmienky pre podnikanie
v poľnohospodárstve s cieľom riešiť generačnú výmenu
v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR udeľuje od roku 2013 „Uznanie ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR Osobnosť
cestovného ruchu“ osobnosti, ktorá
sa zaslúžila o rozvoj a prestíž odvetvia cestovného ruchu a svojou aktívnou a pravidelnou činnosťou prispieva k zvýšeniu kvality ponuky cestovného ruchu.

Prístupu k pôde predchádza schválenie Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a vyhlásenie výzvy Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Aby boli mladí a malí
poľnohospodári úspešnými žiadateľmi o prístup k pôde
v správe Slovenského pozemkového fondu, musia splniť podmienky dodržania minimálnej miery zaťaženia,
ktoré im budú predložené.
Zdroj: www.mpsr.sk

Ocenenie Osobnosť cestovného ruchu
za rok 2014 získal Ing. Vladimír
Bakoš, starosta obce Podhájska
a konateľ Termálneho kúpaliska
v Podhájskej za jeho zásluhy o rozvoj
Termálneho kúpaliska v Podhájskej,
ktoré sa stalo jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších termálnych kúpalísk na Slovensku práve
aj vďaka jeho neúnavnej 15-ročnej
práci na skvalitňovaní kúpaliska
a obce.

Zdroj: www.telecom.gov.sk

Príklad dobrej praxe - Turistická ubytovňa Slovnormal, s. r. o.
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu závisí aj od ubytovacích, stravovacích a doplnkových
služieb, ktoré počas návštevy regiónu turisti využívajú. Jedným z príkladov dobrej praxe je aj turistická ubytovňa
Slovnormal, s. r. o. v Granč-Petrovciach, ktorá sa nachádza v blízkosti Spišské hradu, chránenej krajinnej oblasti Dreveník, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula a Sivá Brada. Ide o tiché
Ubytovňa ponúka:
prostredie vhodné pre rodiny s deťmi a ľudí vyhľadávajúcich kľud 
ubytovanie – celkovo 40 lôžok;
a pokoj. Ubytovaným hosťom vedenie a zamestnanci ponúkajú bez- 
vybavená kuchyňa, jedáleň, spoločenská
platnú pomoc pri plánovaní túr a výletov do okolia.
miestnosť;

altánok s grilom a ohniskom;

multifunkčné športové ihrisko;

bazén, rybník;

garáž, parkovanie;

možnosť objednať si raňajky, pol/plnú penziu

exkurzie so sprievodcom do pekárenskej výroby
Zdroj: www.slovenskyraj.sk/slovnormal
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