Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 10.4.2013
Účastníci ZPC: Mgr. Katarína Kapišinská
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie projektovej riadiacej skupiny sa uskutočnilo v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce RECOM SK-AT v Bruck an der Leithe v Rakúsku. Prerokovávali sa aktuálne
aktivity týkajúce sa projektu.
Témy rokovania: spresnenie priebehu pre 6 workshopov (30.4. a 14.5), nové zamerania
tematických sietí a následný projekt, domovská stránka RECOM.
Príprava workshopov
V doobedných hodinách, pod vedením Spoločného technického sekretariátu (STS), bude
prezentovaný aktuálny stav tvorby nového programu.
V rámci poobedného programu sa účastníci workshopu rozdelia do troch skupín
(podľa tematického zamerania). V každej skupine bude zabezpečený preklad (Sj-Nj), ale
môže sa diskutovať aj v angličtine. Cieľom workshopu je zistiť, o ktoré témy je záujem, či
očakávania korešpondujú s potrebami regiónov a kto by mohli byť potenciálni žiadatelia.
V rámci každej tematickej diskusie by sme mali získať odpovede na nasledujúce
otázky: Je zrozumiteľný cieľ danej priority? Čo predstavuje najväčšiu výzvu danej priority?
Aké aktivity a projektové návrhy sú možné (odkaz pre program)?
Ku každej téme dodávateľ (Mecca+Aurex) pripraví podklady, na základe ktorých sa
bude postupovať. Tieto podklady budú obsahovať prehľad najdôležitejších aktérov a siete za
každú tému, popis investičných priorít a aj náčrt možných aktivít a projektov, tak aby sa
hovorilo o takých ideách, ktoré je možné v rámci programu financovať. Podklady by mali byť
k dispozícii partnerom RECOMu aspoň týždeň pred workshopom.
Na každom workshope sa zúčastnia zástupcovia buď Aurexu al. Meccy, zástupca
partnera RECOM na rakúskej strane a zástupca partnera RECOM na slovenskej strane.
Partneri takisto požadujú, aby sa dohodlo s STS, aby na každom workshope bol aj zástupca
STS, aby mohol reagovať na otázky týkajúce sa prípravy programu.
Na jednotlivých podujatiach sa partneri RECOMu dostavia skôr, aby mohli prispieť
k hladkému priebehu podujatia.
Následný projekt
Projekt RECOM trvá do konca roka 2014. Vedúci partner vyjadril želanie aj v budúcom
programovacom období v projekte pokračovať (od januára 2015), hoci by to už bolo s nižším
rozpočtom. Pokračovanie projektu by však malo byť založené na výstupoch, ktoré sa získajú
v rámci terajšieho projektu. Mali by sa napríklad odstrániť tie nedostatky, ktoré boli zistené
prostredníctvom analýzy potenciálu a analýzy sietí.

Niektoré aktivity projektu sa ale musia zmeniť (napr. turizmus už nebude
podporovaný v nasledujúcom období) a bude potrebné vyjasniť si so Spoločným technickým
sekretariátom, čo by STS od projektu očakával, a teda na aký druh aktivít by sa mal zamerať.
Ešte však existujú mnohé nejasnosti, keďže sa nový program ešte len vytvára.
Viedeň, vzhľadom na svoje špecifické postavenie a štruktúru, by sa rada skôr
zameriavala na vytváranie podpornej platformy a sieťovania ako na podporu pri podávaní
projektov, vzhľadom na to, že STS, regionálne miesto a aj Riadiaci orgán sídli vo Viedni. Ale
závisí to aj od toho, ako bude zadefinovaná technická pomoc pre program, a teda aké finančné
možnosti budú orgány programu mať.
BSK by uvítalo, aby sa v rámci projektu mohol realizovať tzv. Fond malých projektov,
no otázne je, či by to bolo možné v rámci programovej štruktúry a či by v rámci tohto fondu
museli byť podporené cezhraničné aktivity, ktoré by súhlasili s programovými témami. BSK
takisto presadzuje, aby sa zaviedla povinnosť pre projektových žiadateľov, konzultovať
projekty na regionálnom mieste.
TSK by takisto prijalo, keby sa zrealizovali aktivity „ľudia ľuďom“ ako je napr. už
spomínaný Fond malých projektov.
Burgenland by sa rád zameral na sieťovanie a vytváranie podporných aktivít pre
projekty ako napr. semináre interkultúrneho manažmentu, na ktorom by sa každý začínajúci
projekt zúčastnil, ale samozrejme to závisí od toho, ako zadefinuje STS svoje aktivity pre
podporu projektových žiadateľov.
Vedúci partner sa takisto dotazoval, či Bratislava nechce vstúpiť do projektu aj
finančne, a teda by vykonávala aktivity projektu ako riadny partner a nie už ako strategický.
Domovská stránka
Niektoré tematické časti domovskej stránky nie sú dostatočne doplnené za aktivity, ktoré sa
na danú tému v projekte realizovali. Takisto časť News má nedostatky. Na stránku majú
prístup partneri projektu, no funkcionalita „backoffice“ stránky je pomerne jednoduchá
a nahrávanie a práca s dokumentmi naopak príliš prácna. Bolo navrhnuté, aby sa zaslali na
BSK podnety/návrhy na niektoré zmeny v stránke, ktoré technik má zapracovať. Takisto je na
zvážení jednotlivých partnerov, či chcú zveriť zverejňovanie informácií a starostlivosť
o tematické oblasti externému subjektu alebo to budú, ako doteraz, vykonávať sami.
Ostatné
Databanka, ktorá mala byť aktualizovaná, je tá z 20.2.2013, pričom pri aktualizácii sa vyskytli
niektoré problémy spojené s prístupom do google dokumentov.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel. Účastníci prebrali ďalšie kroky týkajúce sa aktivít realizovaných
v najbližšom období.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
1. Účasť a podpora realizácie workshopov 30.4. a 14.5..
2. Doplniť dokument Súbor argumentov pre RECOM do 6.5.2013.

V Bratislave, dňa 12.4.2013

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

