REGION TOUR EXPO 2018
Správa z realizovanej aktivity

V dňoch 11. a 12. mája 2018 sa v areáli výstaviska Expo Center Trenčín uskutočnil už 7. ročník výstavy
cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO. Súbežne sa konali podujatia Chuť Slovenska (3. ročník
výstavy slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov), TORTY & svet pečenia (6. ročník
celoslovenskej cukrárskej výstavy) a Ľudové umelecké remeslá (Prezentácia a ukážky tradičných
remesiel).
Cieľom aktivity bolo umožniť zástupcom všetkých schválených miestnych akčných skupín z územia
Trenčianskeho kraja a RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj účasť na výstave, zabezpečiť výstavné priestory
a poskytovať informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020. Výstava poskytla priestor aj na
prezentáciu destinácií a produktov cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch, možností ubytovania,
zaujímavostí, pamiatok, gastronómie a ďalších služieb predovšetkým na území Slovenska, Čiech, Poľska
a Maďarska. Činnosti miestnych akčných skupín z územia Trenčianskeho kraja prezentovali:
o Miestna akčná skupina Vršatec
o Miestna akčná skupina Strážovské vrchy
o Miestna akčná skupina Inovec
o Naše Považie
o Miestna akčná skupina Inovec
o OZ MAS Rozvoj Hornej Nitry
o Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
o Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
Rozvoju vidieka sa taktiež venovali expozície Agentúry pre rozvoj vidieka a Regionálnych antén NSRV SR
pre Nitriansky a Trnavský kraj. Všetky tieto organizácie poskytovali návštevníkom výstavy nielen
poradenstvo, ale aj informácie o NSRV SR, PRV SR 2014 – 2020, o pripravovaných a zrealizovaných
projektoch súvisiacich s rozvojom vidieckeho cestovného ruchu napr. agroturistických zariadeniach,
cyklotrasách, turistických zaujímavostiach, možnostiach využitia voľného času na slovenskom vidieku a
tipoch na vhodné dovolenkové miesta, a pod. Novinkou výstavy bolo pódium, na ktorom sa v rámci
sprievodného programu uskutočnilo množstvo krásnych vystúpení folklórnych súborov z územia
Trenčianskeho kraja, subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu s výkladmi o turistických
atraktivitách s pozvánkami na letné podujatia, predstavenie regionálneho produktu „Kopanice“
Miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región a mnohými zaujímavými cestovateľskými
prezentáciami. V rámci výstavných priestorov miestnych akčných skupín sa predstavili aj viacerí
remeselníci, umelci a lokálni producenti.
Účasť RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj a podpora účasti miestnych akčných skupín na výstave prispeli
k zlepšeniu informovanosti o PRV SR 2014-2020, o vystavovateľských subjektoch, ich území
a v neposlednom rade podnietili k aktívnej komunikácii medzi RA NSRV SR, miestnymi akčnými
skupinami a samotnými návštevníkmi výstavy.
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