POZVÁNKA NA WORKSHOP
“UPLATNĚNÍ MÍSTNÍ PRODUKCE“
MAS Rozkvět, z.s. spolu s partnery
projektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce
Vás srdečně zvou na workshop se zahraničními experty
Termín akce: 11. května 2015, od 10:00 hodin
Místo konání: Lhenice (budova městyse Lhenice, 2.
patro, Školní 124)
Program:
10.00 – 12.00 hodin
 Prezence, úvod, workshop na téma uplatnění místní produkce ovocnářství,
regionální ochranné známky, zpracování ovoce z bioprodukce
12.00 – 13.00 hodin
 Společný oběd, diskuze
13.00 – 15.00 hodin
 Prohlídka Pěstitelské pálenice a moštárny Karla Gregory ve Lhenicích,
prohlídka ovocných sadů

Své zkušenosti představí pan Peter Gruber, zakladatel certifikovaného bio ovoce
Lallinger Winkel GbR (Bavorsko) a pan Erhard Radlmayer dlouholetý sadař a
včelař.
Vítaní budou i odborníci a zájemci o danou oblast z regionu, kteří svými příspěvky a
zkušenostmi přispějí do diskuze, zvána je samozřejmě také široká veřejnost.
Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika
www.portalprace-jiznicechy.cz

Zájemce o účast na workshopu prosíme o zaslání registračního formuláře (návratky)
nebo požadovaných informací na e-mail oplzz@masrozkvet.cz do 30. 4. 2015. Na
akci je zajištěno tlumočení. Účast na semináři je bezplatná.

POZVÁNKA NA WORKSHOP
“UPLATNĚNÍ MÍSTNÍ PRODUKCE“

Zájemce o účast na workshopu - registrační formulář (návratka):
Termín a místo konání akce: 11. května 2015, Lhenice

Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….
Organizace
Název: ………………………………………………………………………………………………………………
Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon účastníka: ………………………………………………………………………………
Kontaktní e-mail účastníka: ………..……………………………………………………………………..
Mám zájem o konkrétní témata /otázky pro diskuzní panel:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mám zájem prezentovat vlastní aktivity k tématu workshopu: □ ANO □ NE
Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika
www.portalprace-jiznicechy.cz

