Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rumunsko
Dátum od-do: 7.11.2011 - 8.11.2011
Účastníci ZPC: Ing. Marián Miškanin, PhD.
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie členov rady Danube Cities and Regions, Bukurešť, Rumunsko
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Pracovné stretnutie bolo organizované združením Council of Danube Cities and Regions.
Rokovanie rady bolo venované hodnoteniu príprav implementácie Dunajskej stratégie (DS)
do pripravovaných medzinárodných projektov.
Na rokovaní vystúpili:
Kurt Puchinger – mesto Viedeň – informoval o priebehu prác na príprave projektov. Rakúsko
je koordinátorom prioritnej osi č. 10. Zdôraznil skutočnosť, že prvotným krokom je príprava
konceptu, návrh projektu ktorý je v súlade s DS. Doba na realizáciu projektu je 2 roky a 2
mes. Finančné prostriedky sú k dispozícií v Kohéznom fonde. Pripomenul členom rady, že
7.10.2011 bol publikovaný plán na ďalšie finančné obdobie.
Ivo Gonner – primátor mesta Ulm, prezident CDCR – otvoril otázku, kde sa majú sústreďovať
všetky projekty v rámci DS a taktiež poukázal na potrebu zriadiť kontaktné centrum. V oblasti
turizmu spomenul ideu projektu „EURO ISLAND project“
Danube Civil Society Forum – predstavil projekt ROAD SHOW cieľom ktorého bude
informovať z prvej ruky o DS, generovať informácie, informačné mítingy v trvaní 1 deň
a potrebu nových partnerov v regiónoch.
Rada sa uzniesla na:
- Zbieraní projektov a ich sumarizácií
- Možnej realizácií ROAD SHOW
- Mieste ďalšieho rokovania rady v 2Q/2012 v Bratislave a konferencii v 3Q/2012 vo
Viedni
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
-

aktívna účasť hl.m. SR Bratislavy v profesionálnych združeniach zaoberajúcimi sa
dunajskou stratégiou – RKP, HDI
práca na príprave projektov v rámci dunajskej stratégie a DVK - RKP
príprava rokovania rady v Bratislave - RKP

V Bratislave dňa 10.11.2011
Podpis účastníka / účastníkov ZPC
Ing. Marián Miškanin, PhD.

