
 
Úvod 
 
Odkedy ste v apríli čítali posledný newsletter, sa toho v projekte FITR 
udialo veľa! 
 
Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory bol dokončený a je 
dostupný na stiahnutie na našich stránkach v rôznych jazykoch. Aktuálne 
projektoví partneri finalizujú podoby jednotlivých regionálnych partnerstiev a 
niektorí z nich už majú za sebou aj organizovanie seminárov a workshopov, 
zatiaľ čo ostatní plánujú ich organizáciu v najbližšej dobe. 
Na začiatku Septembra sa partnerstvo stretlo tretí krát. Hosťujúcou 
inštitúciou bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 
 
Podrobnejšie informácie sa dočítate v tomto FITR newslettri!  
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Návod ako rozvíjať regionálne potravinové 
inkubátory  

Aj keď existuje veľké množstvo rôznych kurzov a školení 
zameraných na vzdelávanie podnikateľov v potravinárstve 
a reštauračných služieb, neexistuje žiadne, ktoré sa venuje 
rozvoju regionálnej infraštruktúry a podporných štruktúr, ktoré 
budú stimulovať potravinovú ekonomiku. 
Z tohto dôvodu bol spracovaný “Návod ako rozvíjať regionálne 
potravinové inkubátory“. Tento sprievodca obsahuje návod na 
založenie regionálnych partnerstiev, ktoré združujú záujemcov 
o zapojenie sa do budovania potravinového inkubátora. 
 
Pre spresnenie treba zdôrazniť, že táto príručka popisuje a 
podporuje vznik a prevádzku Regionálneho partnerstva a nie 
priamo Potravinového inkubátora. Toto bude predmetom nášho 
inovatívneho vzdelávacieho programu, ktorý bude k dispozícii 
v roku 2017. 
 
Kliknite tu a stiahnite si sprievodcu z našej stránky. 
 

Ciele FITR  
 
• Vytvoriť 4 Regionálne 

partnerstvá, ktorých 
cieľom je analyzovať 
a prezentovať príklady 
dobrej praxe 
v budovaní 
potravinových 
inkubátorov.  
 

• Vytvoriť a publikovať 
"Ako na to" návod, 
ktorý uľahčí replikáciu 
Regionálneho 
partnerstva. 

 
• Vytvoriť a akreditovať 

vzdelávací kurz, 
absolvovaním ktorého 
účastníci získajú 
zručnosti a poznatky 
potrebné pre 
založenie a riadenie 
potravinového 
inkubátora.  

 
• Vytvoriť a publikovať 

vzdelávací kurz 
s názvom „Súbor 
nástrojov ako založiť 
a prevádzkovať 
úspešný potravinový 
inkubátor“.  

 
• Vytvoriť a publikovať 

vzdelávacie materiály, 
určené pre miestne 
samosprávy, 
obchodné rozvojové 
agentúry, neziskové 
organizácie a ďalších 
záujemcov 
o vytvorenie 
potravinových 
inkubátorov.    

 



 

 

Regionálne partnerstvá 
Prínosy FITR  

 
Manažéri a zamestnanci 

agentúr pre rozvoj 
podnikania, miestnych 
komunitných skupín, 

inštitúcií OVP a univerzít, 
obchodných komôr a 
podnikateľských centier 

budú ťažiť z: 
 

• lepšieho pochopenia 
potenciálu 
potravinových 
inkubátorov a ich 
úlohy pri podpore 
regionálneho 
podnikania v rýchlo sa 
rozvíjajúcom odvetví; 

• priameho profesijného 
rozvoja organizačných 
zručností a zlepšenej 
profesionálnej povesti; 

• vybudovania silného 
regionálneho 
partnerstva a návodu 
pre jeho opakované 
použitie v 
potravinárskom 
priemysle, ktorý však 
môže byť užitočný aj v 
inej oblasti; 

• optimalizované vzťahy 
s potravinárskymi 
podnikmi a ďalšími 
podpornými 
agentúrami 
a vhodnými partnermi 
v Európe; 

• Prístup k jedinečným 
osvedčeným 
postupom a 
operačným 
stratégiám, ktorý vám 
umožní ďalší rozvoj 
potravinárskych 
podnikov a 
maximalizovať ich 
prínos k regionálnemu 
rozvoju. 

V Írsku, Holandsku, na Slovensku a v Severnom Írsku partneri tvrdo 
pracujú na vzniku a rozvoji regionálnych partnerstiev potravinových 
inkubátora. Prečítajte si o regionálnych partnerstiev v Írsku a 
Holandsku! 
 
Regionálne partnerstvo v Írsku  
 
Regionálne Partnerstvo Írsko sa neustále snaží, aby bol projekt FITR 
v regióne úspešný. Akčný plán je takmer dokončený a jednotlivé akcie 
sa postupne definovali počas štyroch stretnutí regionálneho partnerstva. 
Partnerstvo je tvorené kľúčovými hráčmi v politike (Roscommon County 
Council), miestnymi podnikateľskými agentúrami (Local Enterprise 
Office), vzdelávacími inštitúciami (Galway & Roscommon Vzdelávanie a 
školenie rady, Institute of Technology Ath Galway & Roscommon 
Education & Training Board, Institute of Technology Athlon), komunitami 
(The Hub, Castlerea), potraviným inkubátorom (Food Hub), inštitúciami 
pre regionálny rozvoj (Upper Shannon Erne Future Economies project 
and Westbic) a projektoví partneri Roscommon Leader Partnership and 
Momentum. 
 
Regionálne partnerstvo v Holandsku 
 
FITR partnerstvo v Holandsku ťaží z podpory kľúčových podnikov, 
vzdelávacích inštitúcií a komunitných organizácií, ktorých hlavnou 
úlohou je podpora rozvoja potravinárskeho sektora. Zúčastnené strany 
v partnerstve tvoria miestne organizácie na podporu podnikania, 
vzdelávacie organizácie, a potravinárske podniky, ako je De Kanselarij, 
Innovatiepact Fryslân, Inqubator Leeuwarden, Blankcon and Coffee 
Central. Toto partnerstvo predstavilo holandskú verziu " Návod ako 
rozvíjať regionálne potravinové inkubátory" a s potešením očakáva, ako 
partnerstvo v tejto forme napomôže rozvoju potravinárstva v regióne 
Frízsko a mimo neho. 
 
 

 



Semináre a workshopy 
Partneri projektov zorganizovali vo svojich krajinách seminár alebo workshop. Každej z týchto udalostí sa zúčastnilo 
najmenej 50 účastníkov zapojených do odborného vzdelávania a prípravy, pracujúcich v spoločenských organizáciách 
potravinárskeho sektora, finančných inštitúciách, podnikových a rozvojových agentúrach a miestnych vládach. Cieľom 
udalostí bolo uviesť publikáciu „Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory“ a predstaviť stratégiu  a Akčné 
plány regionálnych partnerstiev. Prečítajte si o týchto udalostiach nižšie! 
 

Seminár v Severnom Írsku 
 
V Severnom Írsku sa FITR seminar konal 30. júna 2016, Banbridge District Enterprises Ltd na ňom 
prezentoval prvý výsledok riešenia projektu - “Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory”. Udalosti 
sa zúčastnilo viac ako 90 záujemcov z rôznych inštitúcií a spoločností, ktoré pôsobia v potravinárskom 
sektore. Spolu s publikáciou boli na podujatí prednesené aj príspevky Loughry College o myšlienke 
potravinových inkubátoroch v Severnom Írsku., Fergala McPartlanda z The Food Hub Drumshanbo a Seana 
McGloina z The Cheese Hub. Ich prezentované skúsenosti pomohli lepšie vytvoriť predstavu o budúcich 
aktivitách Regionálneho partnerstva v Severnom Írsku. 
 
Seminár v Holandsku 
 
Seminár v Holandsku sa konal 29. Septembra v Kanselarij v meste Leeuwarden. Udalosť sa ukázala ako 
veľmi účinný pôsob ako sa skontaktovať s potenciálnymi záujemcami a informovať ich o projekte FITR, jeho 
cieľoch, prvých konkrétnych výsledkoch a dlhodobých cieľov. Viac ako 60 účastníkov predstavovalo 
organizácie aktívne zapojené do potravinárskeho podnikania, vzdelávania podnikateľov, udržateľného 
podnikania & rozvoja and inkubátorov. Záver seminára bol venovaný ‘Groot Liwwadder Diner’, v rámci ktorého 
miestne reštaurácie a podnikatelia pripravili špeciality pre takmer 1000 hostí. 
 
 

           
 

           
 

Seminár v Severnom Írsku     Seminár v Holandsku 
 



Seminár na Slovensku 

Seminár a workshop k projektu FITR sa na Slovensku organizoval 19. septembra 2016 v Podkylave. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a New Edu, n.o. predstavili prvý výsledok riešenia projektu 
FITR - “Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory”. Prítomných bolo viac ako 60 záujemcov 
o problematiku potravinových inkubátorov z rôznych spoločností a inštitúcií zameraných na poľnohospodársku 
a potravinovú produkciu. Veľký záujem o problematiku potravinových inkubátorov prejavili aj zástupcovia 
miestnych samospráv. Okrem prezentácie samotného projektu FITR a už zmienenej publikácie, účastníci 
seminára si so záujmom vypočuli aj prednášku pána Ing. Vojtecha Tĺčika, majiteľa veľmi úspešnej spoločnosti, 
ktorá ponúka možnosť krátkodobého prenájmu výrobných priestorov pre miestnych producentov potravín, 
malých a rodinných farmárov. Počas diskusie niektorí primátori a starostovia ako aj predstavitelia farmárskych 
asociácií vyjadrili záujem zapojiť sa do budovania potravinových inkubátorov. Jednu z možností budovania 
potravinových inkubátorov prináša aj program Horizont2020. Na záver seminára a workshopu bola podpísaná 
Deklarácia založenia Slovenského regionálneho partnerstva. 

Seminár v Írsku 
 
Seminár projektu FITR je naplánovaný na 11. novembra v Midlands, poprednom vzdelávacom zariadení 
Technologického inštitútu Athlone. Téma semináru je zameraná na existujúce národnú legislatívu a súvisiacu 
potravinovú politiku, ktorá sa vzťahuje na problematiku budovania potravinových inkubátorov. Sme radi, že 
Vás môžeme informovať o príprave plánov budovania potravinového inkubátora v Castlerea, Co. 
Roscommon. Toto opatrenie je kľúčovým bodom Akčného plánu írskeho partnera projektu FITR. 
"An Chistin" predstavuje dlhodobú stratégiu rozvoja komunitného podniku zameraného na vybudovanie 
vzdelávacieho centra a potravinového inkubátora. jeho otvorenie sa očakáva v blízkej budúcnosti. 
Veľmi zaujímaví sú pozvaní rečníci, predovšetkým minister pre komunikáciu, klimatické zmeny a životné 
prostredie pán Denis Naughten, ktorý uvedie prvý výstup projektu FITR, publikáciu „Návod ako rozvíjať 
regionálne potravinové inkubátory“. Ťažiskom podujatia bude zdieľanie poznatkov a skúseností so šiestimi 
rôznymi typmi prevádzok potravinových inkubátorov. Prihlasovanie na seminár je dostupné online na adrese - 
https://www.eventbrite.ie/e/food-incubators-transforming-regions-tickets-27930847918.  
 

 
 
       Seminár a workshop na Slovensku 



 

 

Projektové stretnutie v Nitre 

V dňoch 7. a 8. septembra 2016 sa partneri projektu 
FITR stretli už tretí krát. Partnerstvo bolo milo privítané 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 
Cieľom stretnutia bola prezentácia skúseností 
získaných v procese vytvárania regionálnych 
partnerstiev a prípravy regionálnych akčných plánov. 
Diskutované boli tiež pripravované aj už realizované 
semináre. Kým práca na budovaní regionálnych 
partnerstiev a akčných plánov neustále pokračuje, 
ďalším krokom projektu je tvorba kurikula pre kurz 
‘Návod ako rozvíjať regionálne potravinové 
inkubátory’. Tento kurz bude pozostávať z viacerých 
modulov a prezentovaný verejnosti bude začiatkom 
budúceho roka! Si zvedavý aký bude výsledok? 
Nespusti z očí našu stránku! 

 


