POZVÁNKA
Vážená pani / Vážený pán!
V rokoch 2007 až 2013 prispela Európska Únia na rozvoj slovenso-maďarského pohraničia sumou 176
miliónov Eur, čo predstavuje doteraz najvýznamnejší balík rozvojovej pomoci pre daný región. V
rokoch 2014 až 2020 bude pre podoru cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom k
dispozícií rádovo porovnateľný balík financií. Nie je jedno, že na čo a kam budú smerovať tieto zdroje.
Sme presvedčený, že s týmto tvrdením súhlasíte aj Vy.
Ako zástupcovia konzorcia povereného prípravou Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko – Slovensko 2014-2020 Vás týmto srdečne pozývame na niektorú z nasledujúcich podujatí
k príprave operačného programu:
Názov podujatia

Miesto konania

Čas konania

1. skupinové
workshop

interview

a Ostrihom,
Szent
Adalbert 3. októbra 2013 o 10.00 hod
Központ (Szent István tér 10.)

2. skupinové
workshop

interview

a Dunajská Streda, Europe
Center, (Mierová 5523)

3. skupinové
workshop

interview

a Košice Hotel Centrum (Južná 14. októbra 2013 o 10.00 hod
trieda 2054/2A)

11. októbra 2013 o 10.00 hod

Podujatia trvajú približne 3 hodiny a končia občerstvením.Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás
srdečne pozávame na niektorú z vyššie uvedených podujatí.
Zároveň Vás prosíme, aby ste Vašu účasť potvrdili najneskôr do 5 dní pred konaním podujatia
zaslaním prihláškového formuláru na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.
e-mail:

cesci@cesci-net.eu

info@centire.com

telefon:

+36.1.321.2345

+421.2.5010.9800

Kerekes Ildikó
HBF Hungaricum Kft.

Ocskay Gyula
CESCI

Szőke Tamás
Centire s.r.o.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Konzorcium HBF-CESCI-Centire
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JELENTKEZÉSI LAP / PRIHLÁŠKA
A jelentkezési lapot kérjük, személyenként kitölteni szíveskedjenek! / Prosíme, aby ste
prihlášku vyplnili samostatne pre každého účastníka!

Szervezet neve / Organizácia:
Címe / Adresa:
Résztvevő neve / Meno a Priezvisko:
Beosztása / Funkcia:
Telefon / Telefón:
Fax:
E-mail:
Helyszín / Miesto:
Esztergom (2013. október 3.) / Ostrihom
Dunaszerdahely (2013. október 11.) / Dunajská Streda
Kassa (2013. október 14.) / Košice

Kelt / Dátum: ………………………………………………………
………………………………….………………….

Aláírás / Podpis
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