Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 21.5.2015
Účastníci ZPC: Mgr. Katarína Kapišinská
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie sa uskutočnilo v Rakúsku v meste Hainburg an der Donau a predmetom
stretnutia bola príprava a komunikácia s projektovými partnermi o možnom projekte v rámci
novej programovej periódy operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-AT a bližšie
rozpracovanie predpokladaných balíkov 1 a 2
Pracovný balík 1 - strategické, cezhraničné regionálne politiky, regionálny rozvoj – podpora
politických dohovorov, euro-regionálnych štruktúr a platforiem.
- predmetom podpory by malo byť predovšetkým napĺňanie obsahu takýchto dohôd,
- je potrebné sa sústrediť na tie témy a aktivity v ktorých majú partneri aj skutočné
kompetencie (napr. školstvo, kultúra, soc. veci),
- súčasťou balíka by boli aj odborné konferencie na rôznorodé žiadané témy – 1 za rok –
tieto konferencie by predstavovali príležitosť pre expertov, verejnosť, polit. úroveň
diskutovať na relevantné témy,
- predpokladá sa nadviazanie na témy ako Dunaj, energetika, Centrope, Erram,
Regioninfopoint, AKK, Ramsar, BAUM a pod.,
- partneri však musia na vlastnej pôde prezistiť, o ktoré témy je najväčší záujem; z toho
by sa vychádzalo pri zadefinovaní oblastí podpory, vzhľadom na to, že nie je možné
podporiť všetky oblasti,
- súčasťou balíka by boli odb. konferencie, tematické stretnutia, sieťovanie, exkurzie,
Pracovný balík 2 - iniciácia projektov, podpora nositeľov projektov – organizácia tematických
sietí, podpora miestnych/cezhraničných aktivít, semináre, workshopy.
- balík by zahŕňal nasledovné aktivity: organizovanie iniciačných stretnutí s
potenciálnymi žiadateľmi, sieťovanie projektových zámerov za účelom spoločných
projektov, burzy partnerstiev, tematicky zamerané exkurzie, workshopy, semináre
- podľa informácií z Riadiaceho orgánu je možné organizovať podporné aktivity
s ohľadom na potreby regiónov (nie programu), až na hodnotenie projektov
a vypĺňanie žiadostí,
- aktivity tohto balíka by napĺňali tematický cieľ 11,
Vzhľadom na to, že Neo regional sú financovaný (na základe existujúcej zmluvy) do roku
2019, je žiadúce, aby projekt trval do konca 2019, čo by predstavovalo trvanie 4 roky.
Z hľadiska projektu je aj jednoduchšie plánovať aktivity na takéto obdobie. V prípade záujmu
by sa pokračovalo v nadväznom projekte. Predpokladaný začiatok projektu by bol január
2016.
Zatiaľ nie je vyjasnená otázka vedúceho partnera, rozpočet, názov projektu (má/môže zostať
aktuálny názov RECOM?), personálne kapacity.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel. Účastník získal informácie o aktuálnom stave príprav projektu.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Najbližšie stretnutie sa uskutoční 28.5.2015 na BSK a následne 8.7.2015 o 10:00 v
Burgenlande. Je potrebné pripraviť návrh názvu projektu.
V Bratislave, dňa 25.5.2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

