MEGHÍVÓ
A Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség (SK)
tisztelettel meghívja Önt az

SILVER ECONOMY
című pályázat

konferenciájára,
melyre 2019. (csütörtökön) április 25-én
kerül sor a KORTINA-ban,
(Ulica priateľstva – Bašty II., 945 01 Komárno, Szlovákia)
9:30 órától.
A projekt megvalósításával célunk, hogy erősítsük az állami- és a
magánintézmények, illetve a köz- és magánszféra, az ipari és kereskedelmi társaságok, kereskedelmi kamarák, valamint az idős embereket
képviselő intézmények közötti határon átnyúló együttműködést, hogy
ezzel hozzájáruljunk az ezüst gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak
propagálásához, így e szektor fejlesztéséhez.

www.skhu.eu

PROGRAM
9:30

Megnyitó és köszöntő — Árpád Horváth, Komáromi RFÜ elnöke Komárno, Gúta Város
polgármestere (SK)
INTERREG VA Szlovákia – Magyarország 2014-2020 — Ildikó Tuba, Közös Titkárság
programmendzsere, Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. Budapest (HU)
Interaktív előadás EZÜST GAZDASÁG — Szűcs István, munkaerő-piaci szakértő,
karriertanácsadó, Budapest (HU):
- A jelen munkaerőhiányos helyzetben, mit nyerhetnek a munkáltatók idős korúa foglalkoztatásával.
- Milyen értékei vannak az 50 év feletti dolgozóknak.
- Szempontok a különböző generációjú munkatársak eredményes együttműködéséhez.
- 50 év feletti álláskeresők támogatása.
- Álláskeresési technikák.
- Hogyan támogathatjuk az álláskeresőket, hogy proaktívak viselkedjenek...

Turisztikai csomagok 50+ részére — Bauer Ildikó, Dunamente TDM igazgatója (SK)
Proaktívan az aktív élet meghosszabbításáért 50 év felett! — Adriana Furindová,
lektor, AMARYLLIS - AVIVA STUDIO
12:00

Ebéd

13:00

Az 50 év felettiek oktatási igényei — Valéria Szomolai, az RFÜ Somorja projektmenedzsere
A projektben részt vevő partnerek tevékenységeinek bemutatása – vásár és kiállítás,
www.skhu-silver.eu portál, az 50 év felettiek oktatása a határmenti településeken
A projekt a Interreg V-A Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretén belül az EU finanszírozásával valósul meg,
projekt kódja SKHHU/1601/4.1/164. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Szlovák Köztársaság költségvetéséből,
Magyar Köztársaság költségvetéséből és a projekt partnereinek saját költségvetéséből finanszírozott. A projekt vezető partnere
az „Rába – Duna- Vág Korlátolt Felelőségű Európai Területi Társulás” (HU), a többi partner pedig Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány“ (HU), Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség” (SK), a „Területi Fejlesztési Ügynökség Senec – Pezinok“ (SK).

A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az rrakn.sk oldalon lehetséges.

Szeretettel várjuk!

Andrea Fialová

Komáromi Területi Fejlesztési Ügynökség

www.skhu.eu

