
Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Propagácia – C 3.1/2 Výstavy - účasť na výstavách 
zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 
REGION TOUR EXPO 2017 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 12. – 13. 05. 2017, Výstavisko EXPO CENTER a. s., Trenčín 

 
 
Popis realizácie aktivity: v dňoch 12. – 13. 05. 2017 sa Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 
a jej zástupca Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR 
EXPO 2017. Aktivita prebiehala súbežne s dvomi ďalšími podujatiami: s výstavou Torty & svet pečenia 
a s prezentáciou ľudových umeleckých remesiel.   
 
Hlavným zámerom výstavy bolo ponúknuť priestor na propagáciu regiónov a organizácií cestovného 
ruchu a agroturizmu. Účastníci výstavy mohli získať zaujímavé tipy na strávenie dovolenky a aktívne 
vyžitie počas víkendov a voľného času. 
 
V prvý deň výstavy si regionálny koordinátor najskôr skontroloval výstavné priestory, prevzal potrebnú 
dokumentáciu od organizátora výstavy a spolu so zástupcami nitrianskych MAS/VSP, ktoré prejavili 
záujem o účasť (spomedzi všetkých oslovených MAS/VSP v rámci Nitrianskeho kraja), pripravili stánok.  
Prezentačné priestory RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa nachádzali v pavilóne 6, boli súčasťou 
expozície NSRV SR zastúpenej ARVI, RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj a piatimi trenčianskymi MAS/VSP.  
 
V priestore, zabezpečenom nitrianskou anténou, propagovali svoje mikroregióny dve miestne akčné 
skupiny OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie - Širočina“. Návštevníkov podrobne 
informovali o zaujímavostiach, ktoré sa v ich území nachádzajú, ponúkali ochutnávku regionálnych 
produktov a prezentovali konkrétne možnosti využitia voľného času v ich území.  
 
Počas oboch dní výstavy regionálny koordinátor zabezpečoval kvalitné podmienky na plynulý priebeh 
prezentácie regiónov, poskytoval poradenstvo a konzultácie k PRV SR 2014 - 2020, informácie o NSRV 
SR a komunikoval i so zástupcami MAS/VSP z Trenčianskeho kraja.  
 
Výstavu si prišlo pozrieť veľa návštevníkov, hojne sa zastavovali v prezentačnom stánku, zaujímali ich 
najmä pozoruhodnosti a špecifiká regiónov, kvalita regionálnych produktov a služieb. Zároveň sa na 
regionálneho koordinátori obracali s otázkou možnosti zrealizovania vhodných projektov v území, 
z ktorého pochádzajú.  
 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v spolupráci s MAS/VSP pri príprave expozície v ďalšom ročníku výstavy.  

• Aktívne komunikovať s nitrianskymi MAS/VSP. 

• Pokračovať v práci ako kontaktný bod pre záujemcov o informácie z Nitrianskeho kraja. 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
Dňa: 15. 05. 2017 v Nitre 


