
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V roku 2012 pokračovalo Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Bruseli v  

napĺňaní svojich priorít s ohľadom na úsporné opatrenia, ktoré TSK realizuje od začiatku 

hospodárskej krízy. 

 

Lobbying za záujmy kraja najmä v oblasti regionálnej politiky bol ťažiskovou aktivitou 

v roku 2012, ktorý bol rokom negociácií o viacročnom finančnom rámci EÚ a diskusií 

o budúcej architektúre kohéznej politiky EÚ. Záujmy trenčianskeho kraja súvisiace 

s decentralizáciou štrukturálnych fondov v období 2014-2020 na Slovensku ako aj doterajšie 

skúsenosti s implementáciou vybraných operačných programov boli sprostredkované 

inštitúciám EÚ prostredníctvom osobných stretnutí a formou odborných stanovísk. TSK ako 

člen Platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020 pôsobiacej pri Výbore regiónov 

trikrát prispel v priebehu r. 2012 k hodnoteniu realizácie stratégie Európa 2020/Národného 

programu reforiem SR. TSK sa tiež viackrát sa zapojil do pripomienkovania strategických 

dokumentov pre budúce programové obdobie na národnej úrovni. Pri presadzovaní záujmov 

kraja sa ako veľmi efektívna ukázala spolupráca Zastúpenia TSK v Bruseli s odborom 

regionálneho rozvoja a SORO TSK.  

 

Informačný servis a poradenstvo zabezpečovalo Zastúpenie TSK v roku 2012 v oveľa väčšej 

miere ako v predchádzajúcom roku. Medzi najväčších záujemcov o informácie a poradenstvo 

patrili iné organizácie (asociácie, združenia, MVO, miestna samospráva), jednotlivci z radov 

študentov, MSP a Úrad TSK vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Najväčší 

dopyt po informáciách bol zaznamenaný v týchto oblastiach: regionálny rozvoj/doprava, 

energetika, podnikanie/inovácie/výskum. V tejto súvislosti prijala zástupkyňa TSK v Bruseli 

viacero delegácií z kraja a vybavila viac ako 130 konzultácií (oproti 88 v roku 2011).  

Zastúpenie TSK v Bruseli sprostredkovalo v priebehu roka 2012 subjektom z kraja viac ako 

44 ponúk na zapojenie sa do európskych projektov. Hodnotenie úspešnosti tejto aktivity je 

však komplikované, keďže Zastúpeniu TSK chýba spätná väzba od úspešných žiadateľov 

z kraja uchádzajúcich sa o podporu z EÚ. 

 

Nadväzovanie kontaktov: V druhej polovici 2012 nadviazalo Zastúpenie TSK v Bruseli 

spoluprácu s belgickou mimovládnou organizáciou „Carrefour des Cultures Romanes“, ktorá 

sa zaoberá šírením kultúry francúzskeho jazyka. Výsledkom tejto spolupráce je bezplatné 

získanie a zaslanie materiálov pre výuku francúzskeho jazyka 4 základným a 3 

stredným školám z trenčianskeho kraja. 

 

Prezentácia a propagácia kraja v oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva a baníckej tradície sa 

realizovala prostredníctvom troch podujatí, na ktorých participoval TSK: Deň otvorených 

dverí v inštitúciách EÚ v Bruseli, Festival baníckej tradície v Blegny vo Valónsku 

a Medzinárodný bazár v Luxemburgu. 

 

Za sedem rokov aktívneho pôsobenia je TSK v Bruseli regiónom, ktorý má stálych a 

spoľahlivých partnerov nielen medzi európskymi regiónmi a mestami, ale aj v rámci inštitúcií 

EÚ. Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli smeruje k napĺňaniu cieľov stanovených v rámci 

programového rozpočtu TSK, pričom hlavným poslaním je presadzovanie záujmov kraja na 

európskej úrovni.  

 

 


