Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 30.4.2013
Účastníci ZPC: Mgr. Katarína Kapišinská
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Spoločná konferencia a workshopy programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Rakúsko a projektu RECOM SK-AT sa uskutočnila v Hainburgu v Rakúsku. Prerokovávala
sa príprava nového programovacieho obdobia.
V úvode boli predstavené princípy a zásady, ktoré sa budú uplatňovať v novom
programovacom období. Boli zadefinované tematické ciele, ktoré sa budú v rámci budúceho
obdobia sledovať (regionálna správa, príroda a kultúrne dedičstvo, energia a životné
prostredie, doprava a mobilita, vzdelávanie a kvalifikácia, výskum, vývoj, inovácie
a prepojenie s MSP). Samostatná téma turizmu sa nebude v novom programovacom období
objavovať, ale bude ju možné naviazať na ďalšie témy.
V súčasnosti ešte nie je úplne jasné spolufinancovanie a rozpočet. Predpokladá sa, že
miera spolufinancovania pre žiadateľov sa zvýši (bude rôzny pre rôzne tem. ciele) a rozpočet
zostane na úrovni rozpočtu, ktorý bol v tomto programovacom období.
Princíp vedúceho partnera bude zachovaný a zároveň bude zvýšený dôraz na spoločnú
zložku projektov (spoločná príprava, spoločný personál...). Administratívna náročnosť
projektov by sa mala zjednodušiť. Z tohto dôvodu sa nepredpokladá, že by bol vytvorený
fond malých projektov. Predpokladá sa, že návrh operačného programu bude k dispozícii
v novembri 2013.
Poobede sa účastníci rozdelili do 3 tematických skupín (regionálna správa, prírodné
a kultúrne dedičstvo, energia a životné prostredie). V každej skupine boli predstavené analýza
potenciálov a analýza sietí. V rámci diskusie sa hľadali odpovede na otázky: Je predstava
tematickej priority jasná? - doplnenie, návrhy; Čo je najväčšou výzvou tejto priority? Čo
s tým môžeme urobiť v rámci cezhraničnej spolupráce? Aké projekty a aktivity je možné
vykonávať v rámci priorít? Výstupy z diskusie boli spoločne predstavené v záverečnom
zhrnutí.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel. Účastníci získali informácie o príprave nového programu a zároveň
boli niektoré z tematických cieľov prediskutované hlbšie.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
V Bratislave, dňa 2.5.2013

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

