
 

 

 

 

 

          Komárno, 23.2.2011 
Vážený budúci partner,  

 

touto cestou si dovoľujeme informovať Vás o príprave cezhraničnej „Kreatívnej HUSK výstavy“, ktorá je 
súčasťou projektu s názvom „Kreatívny priemysel / Kreatív ipar“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF (kód projektu 
HUSK/0901/1.2.2/0252). Účasť na výstave je bezplatná.   
 

Projekt je určený pre podniky: 
� množstevných odvetví (spracovávanie umelých hmôt, gumy a azbestu, výroba železa, ocele a 

neželezných kovov, strojárenstvo, stavba lodí a vozidiel, elektrotechnika, hračky a športové potreby, chemický, 
papierenský a polygrafický,  kožiarsky a obuvnícky,  textilný a odevný, potravinársky priemysel, stavebníctvo a 
stavebné remeslá,...),  

� podniky tvorivého priemyslu (inovatívne podniky, médiá, film, televízia, rádiá, tvorba hračiek, 
Interactive Leisure Software, umelecké odvetvia či poskytovanie informácií, elektronické a printové médiá, 
obchodné, PR a reklamné spoločnosti, technológie pre tvorbu reklamy, komunikačné prostriedky, tvorba softwaru 
a iných IT, dizajn, móda, tvorba a zavedenie digitálnych hier, architektúra, všetky druhy umenia vrátane 
priemyselných, tvorba a výroba všetkých typov reklamných predmetov a suvenírov, jednotlivé remeslá - keramici, 
cestovný ruch, šport, verejné vzdelávacie organizácie aktívne v uvedených oblastiach a ochrana kultúrnych 
pamiatok a kultúrneho dedičstva, ...),  

� obchodné a profesionálne asociácie, školiace orgány, manažérov ľudských zdrojov a všetkých, ktorí 
pracujú na zlepšení konkurencieschopnosti podnikov. 
 
Okruh účastníkov bude posudzovať odborná pracovná skupina v súčinnosti s riadiacim orgánom 
projektu z Budapešti.  
 

 
Vymedzené územie projektu:  

� na slovenskej strane kraje: Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický, Trnavský,  
� na maďarskej strane župy: Gyır–Moson–Sopron, Komárom–Esztergom, Budapest fıváros, Pest, 

Nógrád, Heves, Borsod–Abaúj–Zemplén, Szabolcs–Szatmár–Bereg. 
 
 
Miesto výstavy:  Pevnosť  
Rozloha výstavného areálu: 25 000 m2   
Termín konania: 15. – 18. september 2011 
Počet očakávaných vystavovateľov: 300 
Počet očakávaných návštevníkov: 10.000 
 
Organizátori výstavy: 
Regionálna rozvojová agentúra Komárno v spolupráci s maďarským partnerom Kisalföldi 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok. 
 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala, a že budeme mať možnosť privítať Vás ako vystavovateľa na tejto 
významnej hospodárskej udalosti regiónu. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás prosím 
kontaktujte emailom na kreativ.ipar@gmail.com alebo na telefónnom čísle 035/77 33 105. 
 
 
 
S pozdravom 
Ing. Ema Vasiová 
Regionálna rozvojová agentúra Komárno 


