
            

      Příjezd a kontakt                Pozvánka 

 

Europe Direct východní Sasko 
 

V kanceláři Europe Direct východní 
Sasko vedené Křesťansko-sociálním 
vzdělávacím institutem Sasko máte 
možnost se podrobně informovat o 
tématech životního prostředí a 
zemědělství stejně jako o ochraně 
spotřebitele. V naší knihovně je Vám k 
těmto účelům  velké množství 
odpovídajích materiálů  a publikací 

 

Pracovníci kanceláře Vám budou 
poskytovat podporu při hledání 
odpovědí na otázky napříč Evropou. 

 

Další informace a online publikace 
naleznete na internetové adrese: 

www.europe-direct-sachsen.de  

 

8. listopad 2011 

4. workshop  
K posilování regionálních koloběhů v 

regionu Sasko-Dolní Slezsko-Severní Čechy 
 

„Ochrana geografického původu 
lužických specialit od Hoyerswerdy 

po Lubaň“ 

            

Akce se koná s přátelskou podporou   

Svobodného státu Sasko. 

 

Místo konání: 
 Lužická lisovna olejů Hoyerswerda GmbH  
 August-Bebel-Straße 5  
 D-02977 Hoyerswerda 
 www.lausitzer-oelmuehle.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihláška: 
 

Jméno a příj.  
 

Organizace 
 

Adresa 
 

Počet osob 
 

Workshop         Pracovní setkání     (zakroužkujte) 
 

Prosíme o zaslání přihlášky  
do  01.11.2011 na adresu 

 

Venkovský prostor o.p.s. 
E-Mail  info@venkovskyprostor.cz 
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Foto: www.hoyerswerdsche.de 



            

        Program    
 

Europe Direct východní Sasko, zřizované 
Křesťansko-sociálním vzdělávacím insti-
tutem Sasko e.V., srdečně zve   
 

dne 8. listopadu  2011 
na  
 

4. Workshop k posilování regionálních 
koloběhů v regionu Sasko-Dolní Slezsko-
Severní Čechy s pracovním názvem 

„Ochrana geografického původu 
lužických specialit od   

Hoyerswerdy po Lubaň“ 

 

 

Průběh dne: 
 
 

10:00 hodin Uvítání  
 Thaddäus Ziesch,  
 Europe Direct východní Sasko 
 

10:10 hodin Stanovení geografického 
původu - Ochranné známky a 
související právní normy 

 RA Daniel Bohne,  
 advokát Drážďany 
 

10:40 hodin Projekty zaměřené na 
uplatnění regionálních 
specialit na přeshraničním trhu 

 Sebastian Klotsche,  
 SLK e.V. 
 

11:10 hodin Diskuze: Jakou budoucnost 
mají zapomenuté lužické 
speciality? 

 s podněty od   
 Hubert Solibieda (Lužická lisovna olejů), 
 Maria Cintkiewicz  
 (Dolnoslezký spolek pro regionální a lokální 

produkty), 
 Eva Lehmann (Státní podnik Saské lesy, 

Správa území biosfér OHTL), 
 Výrobci z regionu Luban  
 
 

12:30 hodin Oběd 

 

 

 

13:15 hodin Exkurze do podniku 
 Hubert Solibieda 
 

14:00 hodin Prezentace regionálních 
produktů a marketingových 
nástrojů 

 

15:00 hodin Pracovní setkání   
 propagační prac. skupiny 
 „Lužice chutná“  
 

Konec akce je plánván na 18:00 hodin. 
 
 

Obsah: 
 

V průběhu již čtvrté mezinárodní výměny 
zkušeností se setkají iniciátoři, nositelé a 
partneři uskupení podporujících na trhu 
regionální produkty. Hlavním tématem pro 
letošní setkání bude ochrana geografického 
původu v EU a její význam pro území  
Lužice. Přitom by měly brány v potaz 
zejména možnosti společného uplatnění 
produktů na přeshraničním trhu v našem 
regionu. Cílem je vytvoření podmínek pro 
spolupráci v rámci přeshraničního projektu. 
 


