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Udelili 10 značiek kvality PODUNAJSKO

S cieľom podpory miestnych producentov sa na dvojdňovej konferencii v dňoch 20.-21.júla 2017 v Búči stretli
primátori,  starostovia,  zástupcovia  neziskoviek  a podnikatelia  z cezhraničného  regiónu Podunajsko.  Podujatie
finančne  podporil  Nitriansky  samosprávny  kraj  dotáciou  na  spoluprácu  LEADERovských  skupín.  Okrem
odborných prednášok bolo na programe aj zasadnutie historicky prvej certifikačnej komisie pre novovytvorenú
regionálnu  značku  kvality  PODUNAJSKO.  Členmi  komisie  za  MAS  Združenie  Dolný  Žitný  ostrov  bola
predsedkyňa  Ing.  Rozália  Szalay,  primátori  miest  Kolárovo  –  Árpád  Horváth,  Komárno  –  Ing.  Ladislav
Stubendek, starostovia obcí Iža – Ing. István Domin, Holiare – Ladislav Rácz. Spolupracujúcu MAS Podunajsko
z trnavského kraja zastupoval starosta obce Okoč – Ing. Ladislav Polák, RRA Komárno - Ing. Andrea Fialová. 
Po schválení  prijatých 9  žiadostí  o udelenie  znaku kvality PODUNAJSKO prítomní   podnikatelia  z  regiónu
predstavili svoje produkty: mäsové produkty (Zalán Csizmadia – ZALIWAY z Tône), špaldová múka (Oto Farkas
– PD SOKOLCE), produkty z maku (Ing. Bálint Pém – PEMAK Patince), víno (Ing. Ján Karkó – Búč), syry
z Farmy  GEORGINA (Mgr.  Veronika  Nagy  –  Kolárovo),  ovocné  šťavy  (Ing.  Gejza  Varga  –  Kravany  nad
Dunajom), konzervované produkty z ovocia a zeleniny (František Duka – Kravany nad Dunajom), med (Zoltán
Németh – Iža), (Včelárstvo Lőgörpuszta – Zemianska Olča) a sušená zelenina (Ing. Helena Kucseraová – Okoč).
MAS ZDŽO plánuje v budúcnosti koordinovať subjekty tak, aby výrobky miestnych boli v správnom čase na
správnom mieste.  Teda  na  miestach  navštevovaných  turistami,  ktorých  záujem o náš  región  neustále  rastie.
A zároveň k dispozícii domácim obyvateľom a firmám, ktorí tieto produkty môžu v rámci reprezentácie rozdať,
resp.  darovať  priateľom.  Nitriansky  samosprávny  kraj  plánuje  od  budúceho  roka  podporovať  dotáciou
jednotlivých držiteľov značky kvality. 
Okrem toho by sa mala  MAS ZDZO začiatkom septembra dozvedieť výsledky hodnotenia  svojej  žiadosti  o
financovanie  Stratégie  CLLD  (komunitne  vedený  miestny  rozvoj)  vo výške  2,7  milióna  EUR  podanej  na
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Peniaze by v prípade úspešnej žiadosti boli rozdelené na
projekty obcí, podnikateľov a neziskoviek na území 33 členských obcí do roku 2023.
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