
 

 
 
 
Úvod 
 
Projekt FITR vstupuje do záverečnej fázy. V súčasnej dobe sa partneri 
sústreďujú predovšetkým na prípravu pilotného overenia vzdelávacieho 
kurzu "Základný súbor nástrojov na rozvoj úspešného potravinového 
inkubátora" v jednotlivých partnerských krajinách. Medzitým partneri 
pokračujú v budovaní svojich regionálnych partnerstiev a akčných plánov. V 
polovici januára sa uskutočnilo 4. partnerské stretnutie v priestoroch Canice 
Consulting v Lisburn, Veľká Británia. A keďže projekt je v záverečnej fáze, 
výsledky projektu budú po prvýkrát verejne prezentované počas 
záverečného seminára FITR v Roscommone dňa 2. júna. 
  
Podrobnejšie informácie sa dočítate v tomto FITR newslettri!  
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Predstavujeme 
 Tretí Newsletter! 



 

 

Vyskúšajte náš tréningový kurz a zistite ako 
vytvoriť a spravovať vlastný potravinový inkubátor! 

Čoskoro začíname testovať náš vzdelávací kurz „Súbor 
nástrojov ako založiť a prevádzkovať úspešný potravinový 
inkubátor“.  
 
Kurz pozostáva zo 6 modulov, ktoré vedú zástupcov miestnych 
samospráv, rozvojových agentúr, komunít, podnikov, 
neziskových organizácií a iných záujemcov o témy a zručnosti, 
ktoré sú potrebné pri zriadení a manažérskom riadení 
potravinového inkubátora. Obsah modulov je založený na 
logickej postupnosti, ktorá začína analýzou a 
realizovateľnosťou v Module č.1. 
Modul č. 2 vám ponúka rôzne modely potravinových 
inkubátorov. Modul č. 3 sa venuje obchodnej stratégie. 
Modul č. 4 je o vytváraní a stimulovaní dopytu. Prístup k 
zdrojom a financovaniu je hlavnou témou modulu č. 5 a 
nakoniec v Module 6 sa dozviete o spolupráci a komunitách. 
Máš záujem? Oceníme tvoj názor na pripravené materiály! 
Zapoj sa do pilotného testu a daj nám vedieť, čo si myslíte. 
Zaregistrujte sa zaslaním e-mailu Michalovi Palkovi, 
manažérovi v spoločnosti New Edu, n.o. 
 
Kontakt: newedu@newedu.sk 

Ciele FITR  
 

Našim cieľom je vytvoriť 
efektívny a replikovateľný 

model, ktorý poskytne 
vzdelávanie a štruktúru na 

rozvoj kuchyne a inkubátorov 
v miestnych komunitách. V 

tomto projekte: 

 Vytvoríme 4 Regionálne 
partnerstvá, ktorých cieľom 
je analyzovať 
a prezentovať príklady 
dobrej praxe v budovaní 
potravinových inkubátorov.  

 Vytvoríme a publikujeme 
"Ako na to" návod, ktorý 
uľahčí replikáciu 
Regionálneho partnerstva. 

 Vytvoríme a akreditujeme 
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“.  

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

 Zorganizujte štyri národné 
a medzinárodné podujatia, 
aby sme zavŕšili našu prácu 
a zabezpečili rozšírenie 
výsledkov projektu. 



 

 

Canice Consulting privítal 4. partnerské 
stretnutie 

Benefity FITR  
 
Manažment a zamestnanci 

agentúr pre rozvoj 

podnikania, miestnych 

samospráv, poskytovateľov 

OVaP, vysokých škôl, 

obchodných komôr a 

podnikateľských centier 

budú mať prospech z: 

 lepšieho porozumenia 

potenciálu potravinových 

inkubátorov a ich úlohe 

ako hybnej sily pre  rozvoj 

regionálneho podnikania 

v rýchlo sa rozvíjajúcom 

sektore; 

 osobného rozvoj, zvýšenia 

organizačných schopnosti 

a zlepšenia profesionálnej 

povesti; 

 vytvorenia silného modelu 

regionálneho partnerstva 

s pôsobnosťou v 

potravinárskom sektore, 

ktorý sa môže ukázať ako 

užitočný aj v iných 

oblastiach rozvoja 

regiónov; 

 lepšími vzťahmi s 

potravinárskymi podnikmi 

a inými podpornými 

agentúrami a 

zainteresovanými stranami 

v celej Európe; 

 prístupu k jedinečným 

osvedčeným nástrojom a 

operačným stratégiám, 

ktoré umožnia podporiť 

rozvoj potravinárskych 

podnikov a maximalizovať 

ich prínos k regionálnemu 
rastu. 

V polovici januára spoločnosť Canice Consulting privítala FITR 
partnerstvo v Lisburne, aby usporiadala 4. partnerské stretnutie. 
Hlavnými bodmi programu tejto schôdze boli študijné plány FITR, 
realizácia pilotného testovania a plánovanie záverečného seminára 
FITR v Roscommone. Bolo to veľmi produktívne stretnutie s cennými 
diskusiami. Orla Casey zo spoločnosti Momentum Marketing 
Services, zodpovedná za vývoj kurzu, predstavila moduly, na ktoré 
boli partneri požiadaní, aby vykonali internú evaluáciu a poskytli 
spätnú väzbu. Partneri tiež predstavili svoje idey a plány na 
realizáciu pilotného testu. Amanda Mee z Roscommonu Partnership 
LEADER informovala partnerov FITR o záverečnom seminári, ktorý 
sa uskutoční 2. júna v Roscommone v Írsku. Čítajte ďalej pre viac 
informácií! 
 

 
Výsledky projektu budú predstavené počas záverečného FITR 
seminára, ktorý sa bude konať 2. júna v Roscommone. Program 
začína návštevou Castlemine farmy predtým, než sa v Kiltoom 
uskutoční podujatie Final EU Showcase, na ktoré otvorí 
europoslankyňa a podpredsedníčka Európskeho parlamentu 
Mairead McGuinness. 
Partneri predstavia výsledky projektu FITR, vrátane súboru 
nástrojov, regionálneho partnerstva, akčných plánov a kurzu, 
pozvaným hosťom. Jednotlivé moduly kurzu budú predmetom 
panelovej diskusie s významnými účastníkmi, medzi ktorých patrí 
Brendan Allen, vedúca podnikateľka v oblasti potravín Louise 
Wardová, vedúca oddelenia podnikania kancelárie miestnych 
podnikov, Mena Dohertyová, senior obchodná manažérka Bank of 
Ireland a Jonathan Keane šéfkuchár v Lodge na hrade Ashford 
a člen medzinárodnej potravinárskej spoločnosti KEPAK. Jonathan 
Keane priamo v live Demo Kitchen pripraví miestnu sviatočnú 
špecialitu a ukáže ako by vlastne vyzerala "virtuálna časovo 
zdieľaná kuchyňa". A v neposlednom rade seminár bude súčasťou 
majstrovstiev "All Ireland and All Nations Shearing and Wool 
Handling Manželstvo 2017". To všetko je prísľubom, že naozaj 
projektu FITR bude mať vynikajúce ukončenie! 

 

Záverečný  FITR seminár sa koná počas All 
Ireland and All Nations Sheep Shearing and 
Wool Handling Championships 2017! 
 


