POZVÁNKA

OZ Mikroregión RADOŠINKA
Vás pozýva
na
ŠKOLENIE

Zabezpečenie inštitucionálnej realizácie značky
zamerané na vyškolenie potenciálnych členov Certifikačnej komisie
Aktivita sa uskutoční v rámci implementácie projektu spolupráce
„Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku - tvorba
regionálnej značky a systému kvality“

v dňoch 27. – 28. november 2012 v Zasadacej miestnosti OZ Mikroregión
RADOŠINKA, Zbehy č. 267
Lektorské zabezpečenie: Ing. Ľudmila Šmardová, PhD.,

Program:
27. november 2012 (utorok)
8:30 – 09:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 10:30

Predstavenie štádia riešenia projektu spolupráce „Zavádzanie
regionálneho značenia na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít a
tvorba a systém kvality“ a jeho aktivity „Zabezpečenie inštitucionálnej
realizácie značky“

10:30 – 10:40

Prestávka na občerstvenie

10:40 – 12:15

Regionálne značenie ako systém kvality, riadenie kvality regionálnych
produktov – príklady fungujúcich systémov regionálneho značenia
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12:15 – 13:00

Obed

13:00 – 14:50

Zásady udeľovania a užívania značky: cieľ značky, územné vymedzenie
značky, kompetencie v systéme regionálneho značenia, proces
udeľovania značky kvality – postupy a metódy hodnotenia, užívanie
značky a predajné miesta certifikovaných výrobkov

14:50 – 15:00

Prestávka na občerstvenie

15:00 – 16:40

Zostavenie certifikačných kritérií – požiadavky na výrobcu, požiadavky
na výrobok, hodnotenie jednotlivých kritérií, výnimky v plnení
certifikačných kritérií

16:40 – 17:00

Zhrnutie výstupov prvého dňa, ukončenie školenia

28. november 2012 (streda)
08:30 – 08:45

Rekapitulácia výstupov z prvého dňa školenia

08:45 – 10:30

Praktické príklady hodnotenia výrobkov podľa certifikačných kritérií na
príklade produktov miestnych producentov

10:30 – 10:40

Prestávka na občerstvenie

10:40 – 12:15

Štatút certifikačnej komisie, práva a povinnosti, postavenie členov,
organizačné a technické zabezpečenie – časť 1

12:15 – 13:00

Obed

13:00 – 14:40

Štatút certifikačnej komisie, práva a povinnosti, postavenie členov,
organizačné a technické zabezpečenie – časť 2

14:40 – 14:50

Prestávka na občerstvenie

14:50 – 16:35

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie značky, Žiadosť o udelenie
práv na užívanie značky – produkty, Žiadosť o udelenie práv na
užívanie značky – služby

16:35

Ukončenie školenia

Mgr. Mária Berecová
Predsedníčka OZ Mikroregión RADOŠINKA
*Zmena programu vyhradená.
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