POZVÁNKA
Dovoľujeme si pozvať Vás

na konferenciu
k projektu s názvom

SILVER ECONOMY
ktorá sa uskutoční dňa

25. 4. 2019 vo štvrtok
od 9:30 hod. v Kortine
Ulica priateľstva – Bašty II., 945 01 Komárno.

Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných a
súkromných inštitúcií, spolupráce medzi štátom a podnikateľským
sektorom, priemyselným sektorom, obchodnými združeniami, obchodnými komorami, ako aj organizáciami zastupujúcimi starších ľudí, s cieľom
podporiť vývoj strieborných produktov a služieb, ako aj celého sektora.

www.skhu.eu

PROGRAM
9:30

Otvorenie a privítanie účastníkov — Árpád Horváth, predseda správnej rady RRA
Komárno, primátor Mesta Kolárovo (SK)
INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko — Ildikó Tuba, programová manažérka
Spoločného technického sekretariátu Széchényi Programiroda Nonprofit Kft. Budapesť (HU)
Interaktívna prednáška na tému SILVER ECONOMY — Szűcs István, odborník na
ľudské zdroje, Budapešť (HU):
- Čo získa zamestnávateľ zamestnaním zamestnanca nad 50 rokov na súčasnom trhu práce?
- Aké sú prednosti zamestnanca nad 50 rokov?
- Ako môže spolupráca rôznych generácií podporiť Vaše úspešné podnikanie?
- Ako vieme podporiť aktivitu generácie 50+ na trhu práce? ...

Turistické balíčky pre vekovú kategóriu 50+ — Bauer Ildikó, riaditeľka OOCR
Podunajsko (SK)
Proaktívne k predĺženiu aktívneho života po 50-tke! — Adriana Furindová, lektorka
AMARYLLIS -AVIVA STUDIO
12:00

Obed

13:00

Vzdelávacie potreby ľudí nad 50 rokov — Valéria Szomolai, projektová manažérka
RRA Šamorín (SK)
Predstavenie aktivít partnerov projektu – veľtrh a výstava, portál www.skhu-silver.eu,
vzdelávanie ľudí 50+ v pohraničí
Konferenciu organizuje RRA Komárno k projektu s názvom „Silver Economy“, ID projektu: SKHU/1601/4.1/164, podporeného z
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu. Hlavným partnerom projektu je „Rába – Duna- Vág
Korlátolt Felelőségű Európai Területi Társulás“ (HU), ďalšími partnermi sú „Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány“ (HU),
„Regionálna rozvojová agentúra Komárno“ (SK) a „Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok“ (SK).

Účasť je bezplatná, ale podlieha registrácii. Môžete sa prihlásiť na rrakn.sk.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Andrea Fialová

riaditeľka RRA Komárno
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