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1. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV ZA ROK 2012 (podľa sledovaných
politík EÚ)
V roku 2012 sústredilo Zastúpenie TSK v Bruseli svoju pozornosť na regionálnu
a energetickú politiku, ako aj na politiku vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu a politiku
podnikania a inovácií.
1.1 REGIONÁLNA POLITIKA
Členstvo TSK v Platforme na monitorovanie stratégie EURÓPA 2020
Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020 je sieť Výboru
regiónov združujúca viac ako 150 miestnych a regionálnych samospráv
zo všetkých členských štátov EÚ. Cieľom platformy je:
- pomáhať Výboru regiónov pri konzultačnej činnosti zameranej na to, ako
navrhnúť a uplatňovať stratégiu Európa 2020 so zreteľom na viacúrovňové
riadenie,
- zapojiť miestne a regionálne samosprávy EÚ do kľúčových rozhodnutí EÚ týkajúcich sa
trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti a do ich uplatňovania v praxi,
-sprostredkovať výmenu skúseností a osvedčených postupov vo všetkých oblastiach
súvisiacich so stratégiou Európa 2020.
TSK sa stal členom platformy v októbri 2011, keďže už dlhodobejšie sleduje jej činnosť
a zapájal sa do konzultácií zasielaním príspevkov najmä v oblasti kohéznej politiky.
V priebehu roka 2012 prispel TSK k práci Výboru regiónov prostredníctvom troch
vstupov/dotazníkov o skúsenostiach nášho kraja:
- z oblasti podpory malých a stredných podnikov dotazník „Regióny a mestá
podporujúce malé a stredné podniky“
- z oblasti regionálneho rozvoja dotazník „Nový spoločný strategický rámec na roky
2014-2020“
- z oblasti mládeže dotazník „Hodnotenie hlavnej iniciatívy Mládež v pohybe“
Aktívne zapojenie TSK do celoeurópskych diskusií o stratégii Európa 2020 svedčia o tom,
že kraj si uvedomuje potrebu ovplyvňovať tvorbu politík EÚ s ohľadom na svoje záujmy.
Vďaka spolupráci s odborom regionálneho rozvoja TSK reaguje náš kraj vždy aktívne
a včas na aktuálne otázky .
OPEN DAYS 2012 – TSK 8-krát účastníkom podujatia
10. ročník podujatia OPEN DAYS 2012 sa uskutočnil v dňoch 8. – 11.
októbra v Bruseli. Témami uplynulého ročníka boli: inteligentný
a zelený rast, územná spolupráca, výsledky kohéznej politiky.
Aktívna účasť TSK na OPEN DAYS 2012
Už po 8-krát bol TSK prítomný na podujatí Open days, tento raz formou aktívnej účasti na
desiatke workshopov zameraných na oblasť regionálneho rozvoja.
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Delegácia TSK v zložení Juraj Hort, poslanec Zastupiteľstva TSK, Vladimír Buzalka,
riaditeľ Úradu TSK a dve pracovníčky odboru regionálneho rozvoja absolvovali odborné
workshopy s cieľom získať informácie a skúsenosti od iných európskych regiónov z oblasti
inovácií (stratégie inteligentnej špecializácie), energetiky (Dohovor primátorov a starostov) a
regionálneho rozvoja (územná spolupráca).
Okrem toho mali trenčianski zástupcovia príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi
inštitúcií EÚ a dozvedieť sa viac o prebiehajúcich negociáciách týkajúcich sa rozpočtu EÚ
a kohéznej politiky po r. 2013. V tejto súvislosti delegáciu TSK prijali poslanci Európskeho
parlamentu Vladimír Maňka a Miroslav Mikolášik.
O aktuálnej agende EÚ diskutovali zástupcovia kraja aj s Jurajom Nociarom, šéfom
kabinetu podpredsedu Európskej komisie.
Budúcnosť česko-slovenskej cezhraničnej spolupráce bola predmetom pracovného
stretnutia s Miriam Burajovou, pracovníčkou Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku
Európskej komisie.
Popri zástupcoch TSK sa na pracovných stretnutiach a seminároch v rámci Open days
zúčastnili aj zástupcovia podnikateľskej sféry – delegácia SOPK Trenčín, predstaviteľka
miestnej samosprávy – Jana Bilová-Majtásová, poslankyňa obce Bzince pod Javorinou ako aj
zástupkyňa MAS Vršatec.
Pridanou hodnotou tohtoročnej aktívnej účasti zástupcov kraja na podujatí Open
days 2012 bolo získanie a výmena skúseností s odborníkmi z iných krajín Európy z prípravy
a implementácie európskych projektov, nadobudnutie nových kontaktov pre budúcu
spoluprácu ako aj prehľad o aktuálnom dianí v oblasti kohéznej politiky EÚ. Získané
informácie napr. z oblasti energetiky alebo inovácií budú využité pri príprave strategických
dokumentov kraja v blízkej budúcnosti. TSK tak bude včas a lepšie pripravený na čerpanie
štrukturálnych fondov po r. 2013.
1.2 ENERGETICKÁ POLITIKA
Zastúpenie TSK v Bruseli začalo ešte v roku 2011 detailnejšie sledovať energetickú
politiku EÚ, keďže ciele EÚ 20-20-20 vyzývajú k zníženiu emisií CO2 o 20 % do roku 2020
v porovnaní s úrovňou v roku 1990, k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov o 20 %
a zníženiu spotreby energie o 20 %. Zastúpenie TSK v Bruseli pokračovalo aj v r. 2012
v monitorovaní oblasti energetickej efektívnosti najmä v súvislosti s budúcim programovým
obdobím štrukturálnych fondov a perspektívy povinného vyčlenenia 6% z EFRR na
energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje.
TSK podporuje Dohovor primátorov a starostov
V decembri 2012 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi TSK a Úniou
miest pri podpore Národnej platformy Dohovor primátorov a starostov. TSK už od začiatku
roka 2012 spolupracoval s Úniou miest pri šírení informácií z oblasti energetickej efektívnosti
(aktuality z legislatívy EÚ, finančná podpora EÚ, ponuky na zapojenie sa do európskych
projektov...) prostredníctvom Zastúpenia TSK v Bruseli. Podpis Memoranda tak bol len
prirodzeným vyústením spolupráce, ktorý nijako finančne nezaväzuje TSK a je založený na
dobrovoľnej báze.
Platforma spája miestnu samosprávu, zástupcov štátnej správy a ďalšie subjekty
verejného a podnikateľského sektora. Cieľom platformy je vytvorenie a šírenie spoločnej
vízie a presadzovanie spoločných cieľov v oblasti decentralizácie energie a územnej
súdržnosti. Platforma poskytuje možnosť obohatiť o úspešné skúsenosti stratégiu týkajúcu
sa cieľov 3x20 a ponúka vzácnu príležitosť na diskusie o zlepšení národných a európskych
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politických rámcov a vládnych opatrení. Účasť na Platforme rozširuje prístup
k inovačným finančným schémam a mechanizmom. Platforma umožňuje profitovať
z praktických skúseností sieťovej spolupráce a vytvára synergiu medzi cieľmi Dohovoru
a prebiehajúcimi procesmi na Slovensku.
Mestá, obce a regióny sú rozhodujúcimi aktérmi pre naplnenie cieľov EÚ v oblasti
energetiky a klimatického balíčka na národnej a celoeurópskej úrovni. Národnú platformu
Dohovoru primátorov a starostov založili signatári a podporovatelia Dohovoru a je otvorená
pre účasť všetkých zainteresovaných strán.
Signatárom Dohovoru primátorov a starostov z trenčianskeho kraja je doteraz len
obec Pobedim. Celkovo má Dohovor 4661 signatárov z krajín EÚ i mimo EÚ, pričom len 8
zo Slovenska.
1.3 POLITIKA VZDELÁVANIA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
Účasť TSK na Dni otvorených dverí v inštitúciách EÚ: máj 2012
Už po siedmy krát sa v Bruseli v rámci podujatia „Dňa
otvorených dverí v inštitúciách EÚ“ prezentoval aj
Trenčiansky samosprávny kraj. Cieľom bolo priblížiť
návštevníkom krásy a možnosti, ktoré kraj ponúka. V popredí
záujmu návštevníkov boli najmä hrady, zámky a kúpele.
Videoreportáž o krásach hornej Nitry pútavo dopĺňala
propagačné materiály o Trenčianskom kraji.
Aj tento rok pripravilo Zastúpenie TSK v Bruseli interaktívne hry pre záujemcov o
darčeky, ktoré poslali niektoré mestá a obce. Vedomosťami prekvapili mladší i starší, napr.
návštevníčka z Belgicka ovládajúca históriu hradu v Čachticiach z filmu o Alžbete Báthory.
V stánku TSK sa v priebehu soboty vystriedali návštevníci z viacerých krajín Európy, najmä
Belgicka, Holandska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka, Španielska, Talianska, dokonca aj z
Guinei, Iránu či Číny. Celkovo počet účastníkov Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ
prekročil hranicu 4000.
Francúzska literatúra pre školy v trenčianskom kraji
Zastúpenie TSK v Bruseli v spolupráci s belgickou neziskovou organizáciou Carrefour
des Cultures Romanes zabezpečilo doplňujúci didaktický materiál určený pre základné
i stredné školy s vyučovacím jazykom francúzskym.
4 základné školy z Prievidze, Handlovej a Trenčína a 3 stredné školy – Gymnázium
v Novom meste n/V, SUŠ v Trenčíne a Gymnázium v Trenčíne získali bezplatne
francúzsku beletriu, časopisy, audio nahrávky a iné materiály pre výuku francúzskeho
jazyka.
Prezentácia TSK v Belgicku a Luxembursku
12. august 2012 Blegny-Mines, Belgicko: Český spolok Beseda pôsobiaci v Belgicku
zabezpečoval prezentáciu Česka a Slovenska na festivale oslavujúcom banícku tradíciu mesta
Blegny, ktoré je zaradené do zoznamu Unesco. TSK prispel na prezentáciu Slovenska
propagačnými materiálmi z regiónu horná Nitra a drobnými darčekovými predmetmi
(perá, diáre, tašky).
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1.-2. december 2012 Luxembourg: Združenie Slovákov v Luxemburgu organizovalo už
po druhý rok slovenský stánok na „Bazar International de Luxembourg“, čo je charitatívna
akcia pod záštitou veľkovojvodkyne v Luxemburgu, kde má svoj stánok asi 60 krajín z celého
sveta. Zastúpenie TSK na túto akciu poslalo propagačné materiály so zameraním na cestovný
ruch a kúpeľníctvo a drobné darčeky (perá, zápisníky, tašky).
1.4 POLITIKA INOVÁCIÍ A PODNIKANIA
V súlade so stratégiou Európa 2020, Národným programom reforiem SR a PHSR venuje
TSK zvýšenú pozornosť oblasti inovácií ako aj vytváraniu priestoru pre optimálne
podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti zástupca TSK v Bruseli sprostredkováva
zainteresovaným subjektom ponuky na partnerstvo v európskych projektoch, informuje
o aktuálnom dianí a pripravovanej legislatíve na úrovni EÚ.
Úspešný projekt v rámci programu interregionálnej spolupráce
Ešte v roku 2008 reagovala RA TSK na ponuku zapojiť sa do
európskeho projektu OSAIS, ktorý jej sprostredkovalo Zastúpenie
TSK v Bruseli. V závere r. 2009 Európska komisia projekt schválila.
V roku 2010 sa začala implementácia projektu OSAIS, ktorý spája 11
regiónov z viacerých európskych krajín. Vo februári 2013 je plánovaná
záverečná konferencia projektu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Výboru regiónov v Bruseli.
Cieľom projektu interregionálnej spolupráce je zlepšenie efektívnosti a výkonnosti
rozvojových politík v oblasti ekonomickej modernizácie a zvýšenej konkurencieschopnosti
MSP prostredníctvom výmeny skúseností, poznatkov, príkladov dobrej praxe z finančnej
asistencie MSP formou štátnej pomoci. Viac o projekte na www.osais.eu
Iniciatíva podnikateľských misií medzi TSK a regiónom Pikardia (Francúzsko)
S cieľom oživiť interregionálnu spoluprácu s partnerským regiónom Pikardia
iniciovalo Zastúpenie TSK v Bruseli v druhej polovici 2011 organizáciu podnikateľských
misií medzi TSK a Pikardiou v úzkej spolupráci s regionálnou komorou SOPK Trenčín
a partnerským krajom Pikardia.
Cieľom tejto iniciatívy je podpora podnikania a pomoc pri nadväzovaní
obchodných vzťahov a rozvíjaní európskych projektov medzi podnikateľskými subjektmi
z kraja a ich partnermi v Pikardii. Podnikateľské misie boli plánované na rok 2012, avšak
komunikácia zo strany Pikardie bola v uplynulom roku menej aktívna. Očakáva sa, že rok
2013 bude rokom realizácie pôvodného plánu.
2. NETWORKING
Nadväzovanie nových a udržiavanie získaných kontaktov v rámci viac ako 250
európskych zastúpení regiónov a miest a inštitúcií EÚ je veľmi dôležité pre prácu
regionálneho zástupcu v Bruseli. Týmto prostredníctvom sa získavajú včasné a kľúčové
informácie o aktuálnom vývoji politík EÚ, o finančných možnostiach a partnerstvách
v európskych projektoch. Zástupkyňa TSK v Bruseli aj v roku 2012 pokračovala
v networkingových aktivitách a zúčastnila sa 45 seminárov a konferencií ako aj 42
pracovných stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ a európskych regiónov zastúpených
v Bruseli.
2.1 Návštevy z regiónu
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Rok 2012 bol bohatý na návštevy z trenčianskeho kraja z radov zástupcov iných
organizácií (37), predstaviteľov TSK (3), zástupcov regionálnych médií (2) a pracovníkov
TSK (2). Celková bilancia za rok 2012 predstavuje 44 návštevníkov z kraja, ktorí mali
možnosť oboznámiť sa s fungovaním EÚ inštitúcií a Zastúpenia TSK v Bruseli, diskutovať
a vymieňať si skúsenosti s európskymi partnermi.
Zastúpenie TSK v Bruseli navštívila aj iná slovenská verejnosť (5): študenti (1),
zástupcovia médií (1), odborníci z oblasti regionálneho rozvoja (1) a z oblasti energetiky (2).
15. – 16. február 2012 – Predseda TSK na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov
Predseda TSK sa ako stály člen Výboru regiónov (VR) zúčastnil na plenárnom
zasadnutí, ktoré prebiehalo v dňoch 15. a 16. februára 2012.
Na programe bolo o. i. aj stanovisko VR o budovaní európskej kultúry
viacúrovňového riadenia, ktoré plénum schválilo jednomyseľne. Stanovisko odporúča, aby
mestá a regióny boli viac zapojené do tvorby, implementácie a hodnotenia politík EÚ
s územným dopadom, čím sa vytvoria nevyhnutné základy pre úspech týchto politík.
Predseda TSK v rámci pracovnej návštevy Bruselu rokoval aj s predstaviteľom
Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre energetiku. Predmetom rokovania bola
energetická efektívnosť a pripravenosť samospráv v tejto oblasti, ako aj finančné nástroje na
plnenie energetických cieľov a posilňovanie kapacít.
3. – 4. máj 2012 – Predseda TSK na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov
V dňoch 3. a 4. mája 2012 sa uskutočnilo 95. plenárne zasadnutie VR, na ktorom
zástupcovia európskych miest a regiónov schválili v rámci programu aj stanoviská na témy,
ktoré sú v popredí záujmu trenčianskej regionálnej samosprávy:
Budúcnosť štrukturálnych fondov v období 2014-2020 - Stanovisko k všeobecným
ustanoveniam o fondoch spoločného strategického rámca a Stanovisko k návrhu nariadenia o
EFRR, ESF, KF. Predseda TSK považuje v tejto súvislosti za dôležitý primeraný rozpočet pre
kohéznu politiku v rámci rozpočtu EÚ na nasledujúce programovacie obdobie, uplatnenie
prístupu orientovaného na výsledky a zjednodušenie procedúr čerpania štrukturálnych fondov.
Počas plenárneho zasadnutia VR viackrát odznelo upozornenie a požiadavka na väčšie
zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do realizácie stratégie Európa 2020.
Energetická efektívnosť - Stanovisko k energetickej účinnosti v mestách a regiónoch:
Predseda TSK vyjadril súhlas s pripomienkou VR, že čllenské štáty by mali zaviesť
konzultačný proces, ktorý by zapojil regionálnych a miestnych aktérov do vypracúvania
návrhu vnútroštátnych plánov energetickej účinnosti (prístup zdola nahor), čo by zabezpečilo,
že vnútroštátne plány by boli v súlade s miestnymi a regionálnymi cieľmi a prostriedkami.
2. – 4. júl 2012 – Zástupcovia mimovládnej organizácie z kraja: 2
Predstavitelia mimovládnej organizácie Exallieva z trenčianskeho kraja požiadali
Zastúpenie TSK o informácie týkajúce sa získania finančnej podpory pre svoje aktivity.
V tejto súvislosti pripravila zástupkyňa TSK odborný program na dva dni zahŕňajúci pracovné
stretnutia s predstaviteľmi príslušných inštitúcií EÚ a NATO. Tematicky sa pracovné
rokovania týkali oblasti vzdelávania, občianskej spoločnosti, rozvojovej pomoci EÚ
a inovácií. Výstupom pre zástupcov MVO bolo získanie dôležitých kontaktov a prehľadu
o finančnej podpore EÚ ako aj bližšie oboznámenie sa s činnosťou Zastúpenia TSK v Bruseli.
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28. – 30. marec 2012 – Delegácia mesta Považská Bystrica: 3
S cieľom oboznámiť sa s fungovaním inštitúcií EÚ, činnosťou Zastúpenia kraja
v Bruseli ako aj s finančnými možnosťami EÚ pre miestnu samosprávu pricestovala na
pracovnú návštevu Bruselu v termíne 28. – 30. marec 2012 delegácia mesta Považská
Bystrica pod vedením primátora.
Volení predstavitelia mesta sa zaujímali najmä o finančné zdroje z európskych
programov v oblasti občianskej spoločnosti a energetiky, o ktoré sa môžu samosprávy
uchádzať. V rámci pracovného programu sa delegácia mesta Považská Bystrica stretla
s troma poslancami Európskeho parlamentu , s podpredsedom Európskej komisie ako aj
s veľvyslancom SR pri NATO. Predmetom diskusií boli štrukturálne fondy a ich čerpanie
v súčasnom období, zapojenie sa slovenských podnikateľských subjektov do tendrov EÚ
a budúcnosť štrukturálnych fondov po r. 2013.
Zastúpenie TSK pomohlo odborne i technicky zabezpečiť pracovný program.
5. – 7. jún 2012 - TV Trenčín na letnej univerzite Výboru regiónov: 2
Štáb TV Trenčín v spolupráci so Zastúpením TSK v Bruseli získal možnosť zúčastniť
sa na letnej univerzite Výboru regiónov zameranej na informovanie verejnosti o témach EÚ.
Pozitívnym výstupom účasti TV Trenčín na tomto školení je možnosť bezplatne využívať
audio a video materiály Výboru regiónov. Účasť TV Trenčín hradil organizátor akcie.
23. – 24. november 2012 – Učitelia a žiaci zo SOŠ Pruské: 4+24
Delegácia SOŠ Pruské sa zúčastnila na finále súťaže Euroscola v Európskom
parlamente (EP) v Štrasburgu a v rámci študijnej cesty navštívila aj Brusel. Zástupkyňa TSK
pripravila pre žiakov a učiteľov program, ktorého súčasťou bola nielen prehliadka kultúrnych
a historických pamiatok hlavného mesta, predstavenie činnosti Zastúpenia TSK v Bruseli, ale
aj náučno-interaktívny program v Parlamentariu (návštevnícke centrum EP) . Pedagógovia
a žiaci ocenili dynamické a interaktívne multimediálne inštalácie v Parlamentariu, vďaka
ktorým sa zoznámili s vývojom európskej integrácie a tým, ako ovplyvňuje náš
každodenný život, precvičili si svoje znalosti z oblasti európskych záležitostí a cudzích
jazykov.
9. – 11. október 2012 – Podujatie OPEN DAYS: 7
Zastúpenie kraja na podujatí:
-

Delegácia TSK v zložení J. Hort, poslanec Zastupiteľstva TSK; V. Buzalka, riaditeľ
Úradu TSK a dve referentky odboru regionálneho rozvoja TSK S. Kotrhová a A.
Fraňová, ktorí absolvovali odborné workshopy s cieľom získať informácie
a skúsenosti od iných európskych regiónov z oblasti inovácií (stratégie inteligentnej
špecializácie), energetiky (Dohovor primátorov a starostov) a regionálneho rozvoja
(územná spolupráca).

-

SOPK Trenčín na podujatí zastupovali dvaja predstavitelia na čele s riaditeľom
trenčianskej pobočky. Dôvodom ich účasti bola prezentácia úspešného projektu
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InnoBorder realizovaného v rámci programu Cezhraničnej spolupráce SK-CZ
a networking zameraný na prípravu iných európskych projektov.
-

MAS Vršatec na Open days zastupovala projektová manažérka, ktorá absolvovala
sériu workshopov venovaných otázkam rozvoja vidieka a zúčastnila sa aj na
pracovnom rokovaní iniciovanom Zastúpením TSK o budúcnosti programu
cezhraničnej spolupráce SK- CZ.

8. -11. október 2012 – program Erasmus pre volených zástupcov: 1
Erasmus pre volených predstaviteľov je pilotný program EÚ, ktorý má umožniť
voleným zástupcom územnej samosprávy dozvedieť sa viac o európskej politike
súdržnosti prostredníctvom praktických školení za hranicami svojej krajiny.
Zastúpenie TSK v Bruseli a odbor regionálneho rozvoja TSK informovali o tejto
zaujímavej iniciatíve predstaviteľov miest a obcí nášho kraja ako aj členov regionálneho
zastupiteľstva, čoho výsledkom bola schválená prihláška poslankyne obce Bzince pod
Javorinou – Jany Bílovej Majtásovej.
Medzi 100 vybranými uchádzačmi z celej EÚ sú len 4 zástupcovia zo Slovenska,
pričom jedna je z nášho kraja. Podľa Európskej komisie a Výboru regiónov sa celkom do
výzvy prihlásilo 1 100 predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy z celej EÚ.
Program pre vybraných účastníkov začal účasťou na podujatí Open days. Ďalej bude
na programe 2-dňová návšteva konkrétneho úspešného príkladu vo vybranom európskom
meste alebo regióne v oblastiach ako napr. energetická efektívnosť, regenerácia sídiel,
sociálna inklúzia. Tretím a záverečným prvkom programu bude záverečný 2-dňový seminár
v Bruseli v lete 2013, ktorý má za cieľ sumarizovať a vymeniť si získané skúsenosti
a informácie.
Ďalšie návštevy zo Slovenska: 5
7. február - zástupkyňa Únie miest a projektová manažérka Regionálneho enviroment. centra
26. apríl – redaktor slovenského Euractivu
27. jún - stážista z Európskeho parlamentu
4. október - projektový manažér z Banskobystrického samosprávneho kraja
2.2 Pracovné stretnutia v Bruseli za rok 2012

Dátum
19. 1.
26. 1.
1. 2.
7. 2.

8. 2.

Predmet stretnutia
Stretnutie zástupcov krajín
pôsobiacich v Bruseli
Spolupráca s partnerským
regiónom Istria
Príprava zámeru podnikateľských
misií medzi TSK a Pikardiou
Spolupráca v oblasti
energ.efektívnosti (Únia
miest,REC)
Diskusia s pikardskou

Miesto

Účastníci

Sídlo flámskej
regionálnej vlády
Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli

veľvyslanci a regionálni
zástupcovia
D. Babič, O. Otočan

Zastúpenie Pikardie

R. Nivelle, R. Wascat, G.
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organizáciou zastupujúcou
podnikateľov
Pracovná náplň stážistky
a činnosť Zastúpenia TSK v
Bruseli
Finančné zdroje pre energetickú
efektívnosť budov
Implementácia ROP a budúce
programové obdobie na
Slovensku
Debriefing zo summitu EÚ

v Bruseli

Lecoque

Zastúpenie TSK v
Bruseli

R. Rypáčeková

Zastúpenie TSK v
Bruseli
Stále zastúpenie SR
pri EÚ

Investičné príležitosti
v trenčianskom kraji
Finančná podpora EÚ pre
slovenských výskumníkov
Spolupráca stážistov TSKPikardia
Aktualizácia vývoja príprav
podnikateľských misií TSKPikardia
Pracovné stretnutia s delegáciou
mesta Považská Bystrica

Zastúpenie TSK v
Bruseli
Výkonná agentúra
pre výskum
Zastúpenie Pikardie
v Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli

R. Doubrava (Komisia),
predseda TSK
S. Salamonová, L. Littera, K.
Kukučková (MDRRaCR SR)
a regionálni zástupcovia
I.Korčok, veľvyslanec
a slov. zástupcovia
v inštitúciách EÚ
S. Gašparíková, asistentka
poslanca EP
M. Groholová

18. 4.

Aktuality z oblasti rozvoja vidieka

19. 4.

Finančná podpora EÚ pre
slovenských výskumníkov
Informačné stretnutie o možnej
spolupráci
Konzultácia v oblasti energetiky

Zastúpenie TSK v
Bruseli
Výkonná agentúra
pre výskum
Sídlo Bohemia EU
planners
Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli

10. 2.

16. 2.
17. 2.

7.3.

12. 3.
13. 3.
14. 3.
21. 3.

28. -30. 3.

24. 4.
25. 4.

4. 6.

Informačné stretnutie o možnej
spolupráci
Konzultácia k diplomovej práci
„Regionálne zastúpenia nových
členských štátov v Bruseli“
Informačné stretnutie s
riaditeľkou českého zastúpenia
podnikateľov pri EÚ
ESF po roku 2013

5. – 7. 6.

TV Trenčín v Bruseli na letnej

26. 4.
27. 4.

27. 4.

Stále zastúpenie SR
pri EÚ

Zastúpenie TSK,
Komisia, NATO

R. Nivelle, E. Richard, R.
Rypáčeková
R. Nivelle

K. Janas, M. Sopčák, M. Péli
a zástupcovia inštitúcií EÚ a
NATO
J. Tvrdoňová (Európska sieť
pre rozvoj vidieka)
J. Bunikis
V. Raymová
J. Cicmanová (EnergyCities)
P. Nikodém (Euractiv
Slovensko)
S. Mišík, študent
Maastrichtskej univerzity

Sídlo CEBRE v
Bruseli

A.Vlačihová

Komisia DG EMPL

M. Toplanská, M. Orth, J.
Grochowska a regionálni
zástupcovia
M. Štefániková, M. Pěntka

Výbor
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univerzite Výboru regiónov
7.6.
11. 6.
27. 6.
27. 6.

2. – 4. 6.

9.7.
23. 7.

30. 7.
30. 8.
4. 9. a 8.9.

Príprava budúceho obdobia
štrukturálnych fondov
Stretnutie na tému kultúrna
diplomacia SR
Konzultácia o činnosti
regionálnych zastúpení
Informačné stretnutie
o možnostiach spolupráce
s Dunajským vedomostným
klastrom (DVK)
Pracovné stretnutia so zástupcami
trenčianskej mimovládnej
organizácie
Informačné stretnutie so
zástupcom Pikardie
Poskytnutie propag.materiálov
a kalendára kult.podujatí pre
návštevu trenčianskeho kraja
Konzultácia implementácie
projektov v rámci ROP a OP IS
Výmena aktuálnych informácii
o budúcnosti politiky súdržnosti
Zabezpečenie francúzskych
učebných materiálov pre ZŠ a SŠ

regiónov/Zastúpenie
TSK
Komisia, DG REGIO
Stála delegácia SR
pri NATO
Zastúpenie TSK/PSK
v Bruseli
Sídlo DVK v Bruseli

Zastúpenie TSK
v Bruseli, Komisia
Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK v
Bruseli

Zastúpenie TSK v
Bruseli
Zastúpenie TSK/PSK
v Bruseli

G. Matyasi (zástupkyňa
mesta Budapešť v Bruseli)
R. Forrer (belg.mimovládna
organizácia Carrefour des
Cultures Romanes)
Zástupcovia slovenských
regiónov
J. Bílová-Majtásová,
poslankyňa obce Bzince pod
Javorinou
Veľvyslanec SR pri NATO,
zástupcovia slov. inštitúcií
a veľvyslanectiev v Belgicku
I.Korčok, veľvyslanec
a Slováci pracujúci
v inštitúciách EÚ
R. Forrer (belg.mimovládna
organizácia Carrefour des
Cultures Romanes)
E. Lakos (maďarské
zastúpenie H4-HunOR)
28-členná delegácia žiakov
a učiteľov z SOŠ Pruské

23. 10.

Debriefing o summite EÚ

Stále zastúpenie SR
pri EÚ

13. 11.

Zabezpečenie francúzskych
učebných materiálov pre ZŠ a SŠ

Zastúpenie TSK v
Bruseli

22. 11.

Informačné stretnutie o činnosti
slovenských region. zastúpení
Informačné stretnutie s delegáciou
SOŠ Pruské

Zastúpenie TSK/PSK
v Bruseli
Parlamentarium,
Zastúpenie TSK,
Brusel mesto

15. 10.

24. 11.

Taliansky turista

I.Fecenko

Zastúpenie
TSK/PSK/KSK/NSK
Zastúpenie TSK v
Bruseli

8.10.

M. Hort, A. Hortová +
zástupcovia Európskej
komisie
R. Nivelle

Komisia, DG REGIO

Spoločné stretnutie zástupcov
slovenských regiónov v Bruseli
Informačné stretnutie s úspešnou
kandidátkou pilotného programu
Erasmus pre volených zástupcov
Informačné stretnutie „Kultúrna
diplomacia SR“

4. 10.

Ch. Todd, L. Majláthová, J.
Koláriková, C. Walker
F. Kašický, veľvyslanec
a zástupcovia slov. inštitúcií
M. Imrovič, stážista poslanca
Európskeho parlamentu
P. Poláček, V. Vlasák a
zástupcovia PSK, KSK, BSK

Zastúpenie
TSK/PSK/KSK/NSK
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27. 11.

Debriefing o summite EÚ

Stále zastúpenie SR
pri EÚ

5. 12.

Príprava Partnerskej dohody
2014-2020, implementácia ROP

Komisia, DG REGIO

I.Korčok, veľvyslanec
a Slováci pracujúci
v inštitúciách EÚ
Ch. Todd, L. Majláthová, C.
Walker a reg. Zástupcovia

2.3 Absolvované konferencie/semináre/konzultácie v Bruseli v roku 2012
Dát
um

Názov
konferencie/semináre/konzultácie

20. 1.

Konzultácia k programu Erasmus pre
všetkých
Konzultácia k nariadeniu o Kohéznom
fonde
Informačný deň k výzve „Inteligentná
energia Európa“
Salón cestovného ruchu s účasťou
slovenských subjektov
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

Regionálna politika a
vzdelávanie
Regionálna politika

Výbor regiónov

Energetika
Cestovný ruch

Európska
komisia
EXPO Brusel

Regionálna politika

Výbor regiónov

Prezentácia sprievodcu Healthgain

Zdravie

17. 2.

Mobilizácia miestnych energetických
investícií

Energetika

27. 2.

Školenie o bezpečnosti na cestách

Doprava

28. 2.

Veda a výskum/Inovácie

29.2. –
1.3.
5. 3.

Konzultácia o návrhu Horizont 2020,
rámcový program pre výskum a inovácie
Konferencia k 5. výročiu existencie
Európskej výskumnej rady (ERC)
Stratégie inteligentnej špecializácie

Zastúpenie
Tyrol-Trentino
Výkonná
agentúra pre
inteligentnú
energiu
Európsky hosp.
a soc. Výbor
Výbor regiónov

7.3.

Konferencia o celoživotnom vzdelávaní

Vzdelávanie

7.3.

Energetická efektívnosť budov – projekt
Build with CaRe
Verejná konzultácia k vzdelávaniu
v oblasti energetickej efektívnosti

Energetika

Dialóg medzi inštitúciami a občanmi

Občianska spoločnosť

23. 1.
24. 1.
6. 2.
15.16. 2.
16. 2.

12. 3.

14.3.

Politika EÚ

Veda a výskum
Inovácie

Energetika
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Anhaltska
Nové príležitosti pre zamestnanosť
mladých
Smernica o energetickej efektívnosti a jej
dopad na európskej úrovni
Regióny a stratégie inteligentnej
špecializácie
E-zdravotníctvo: Aké riešenia pre
vidiecke oblasti?
Solidarita medzi generáciami: od region.
úspešných skúseností po politiky
Európa v kríze: diskusia s ombudsmanom
EÚ
Európska energetická výskumná aliancia

Zamestnanosť

Inovácie

Európsky
parlament
Európsky
parlament
Výbor regiónov

Zdravie

Výbor regiónov

Sociálne záležitosti

Regionálna politika

Európsky hosp.
a sociálny výbor
Európsky
parlament
Hotel
Renaissance
Európsky
parlament
Výbor regiónov

3. – 4.
5.
7. 5.

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

Regionálna politika

Spoločný strategický rámec 2014-2020

10. 5.
12. 5.

Aliancie sektorových zručností (program
Erasmus pre všetkých)
Deň otvorených dverí – prezentácia kraja

Odborné
vzdelávanie/Podnikanie
Cestovný ruch

Európska
komisia
Výbor regiónov

14. 5.

Viacúrovňové riadenie

Regionálna politika

15. 5.

Energetická efektívnosť budov

Energetika

7. 6.

Európske podnikateľské fórum
o odbornom vzdelávaní
Prezentácia projektu o verejnom zdraví
PoHeFa

Odborné
vzdelávanie/Podnikanie
Zdravie

13. 6.

Teritoriálny dialóg

Regionálna politika

Európsky
parlament
Európsky hosp.
a sociálny výbor
Európska
komisia
Sídlo nórskych
regiónov v
Bruseli
Výbor regiónov

15. 6.

Regióny pre ekonomickú zmenu

27. 6.

Nezamestnanosť mladých: európske
a lokálne perspektívy
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

Regionálna
politika/Inovácie
Zamestnanosť

Európska
komisia
Výbor regiónov

Regionálna politika
Energetika

Európsky
parlament
Výbor regiónov

Zamestnanosť/Regionálna
politika
Regionálna
politika/Energetika/IKT

Európsky hosp.
a sociálny výbor
Európska
komisia, Výbor

20. 3.
26. 3.
17. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
2. 5.

12. 6.

18. –
19. 7.
2. 10.
3. 10.
8. –
11. 10.

Podpora budovania kapacít v oblasti
biomasy
Sociálne podniky a stratégia Európa 2020
OPEN DAYS 2012 - workshopy

Energetika

Európske záležitosti
Energetika
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regiónov
17. 10.
23. 10.

24. 10.
25. 10.

19. 11.
28. 11.
11. 12.
13. 12.

Spoločný strategický rámec pre kohéznu
politiku 2014-2020
Finančné možnosti EÚ pre miestne
a regionálne samosprávy – projekt
ProI3Times
Ako urobiť vzdelávanie k podnikaniu
úspešným – projekt YES
Regionálne a periférne univerzity – Aká
je ich úloha v rámci stratégie Európa
2020?
Inkluzívne podnikanie – prekážky
a príležitosti pri vytváraní prac. miest
Energetika v regióne Ile-de-France:
európska výzva
Informačné stretnutie k Open days 2013

Regionálna politika

Regionálna politika

Európsky hosp.
a soc. výbor
Sídlo Ile-deFrance
Výbor regiónov

Konzultácia k stanovisku VR o iniciatíve
Mládež v pohybe

Mládež

Výbor regiónov

Regionálna
politika/Vzdelávanie/Obč.
spoločnosť
Vzdelávanie a odborná
príprava
Vzdelávanie/Regionálna
politika
Zamestnanosť/Podnikanie
Energetika

Európsky hosp.
a sociálny výbor
Výbor regiónov

Výbor regiónov
Výbor regiónov

2.4 Služobné cesty zástupcu TSK do Trenčína
Cieľom pracovných ciest zástupcu TSK do Trenčína je posilňovanie existujúcej
spolupráce s jednotlivými odbormi Úradu TSK a partnerských vzťahov s dôležitými sociálnoekonomickými partnermi z regiónu (ako napr. Trenčianska komora SOPK, SARIO,
Trenčianska univerzita, regionálne rozvojové agentúry, Euroregión Bíle-Biele Karpaty,
regionálne ZMO). Pravidelná komunikácia je dôležitá pre rozvoj vzájomnej spolupráce o. i. aj
pri príprave európskych projektov.
V roku 2012 uskutočnil zástupca TSK celkom 5 služobných ciest do Trenčína.
16. december 2011 – 16. január 2012
- agenda regionálnej politiky
- príprava februárového plenárneho zasadnutia Výboru regiónov (účasť predsedu)
- príprava podnikateľských misií TSK-Pikardia
Budúcnosť štrukturálnych fondov po r.2013 v podmienkach SR bola predmetom diskusie
s odborom regionálneho rozvoja a vedením TSK. Príprava podnikateľských misií TSKPikardia bola témou pracovného stretnutia s predstaviteľmi SOPK Trenčín a pracovníkmi
odboru medzinárodnej spolupráce a regionálneho rozvoja.
23. marec – 16. apríl 2012
- účasť na stretnutí primátorov a starostov kraja
- stretnutie so zástupcami SARIO Trenčín, SOPK Trenčín, ZMO Horná Nitra,
Trenčianskej univerzity
- agenda regionálnej politiky (budúcnosť kohéznej politiky)
- otázky energetickej efektívnosti v kraji
- konzultácia bakalárskej práce študentky TnUni
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Predmetom tejto pracovnej cesty bola účasť na pravidelnom stretnutí primátorov
a starostov trenčianskeho kraja, na ktorom z iniciatívy Zastúpenia TSK odznel príspevok
starostky obce Pobedim na tému „Energetická efektívnosť a Dohovor primátorov“.
Na pozvanie starostu obce Kocurany a predsedu regionálneho ZMO HN sa uskutočnilo
pracovné stretnutie so siedmimi predstaviteľmi miest a obcí s cieľom podrobnejšie
informovať o témach, ktoré odzneli na stretnutí primátorov a starostov kraja ako aj
o finančných možnostiach z programov EÚ pre miestnu samosprávu: energetická efektívnosť
na miestnej úrovni a signatári Dohovoru primátorov, finančné prostriedky z programu Európa
pre občanov a Celoživotné vzdelávanie.
O finančných možnostiach EÚ pre vedu a výskum informovala zástupkyňa TSK na
stretnutí s predstaviteľmi Trenčianskej univerzity.
Možnosti spolupráce (najmä sprostredkovanie informácií) medzi SARIO Trenčín
a Zastúpením TSK v Bruseli boli predmetom pracovného rokovania s predstaviteľmi
regionálnej pobočky SARIO.
Témami pracovného stretnutia s predstaviteľmi SOPK Trenčín boli spolupráca s TSK
(podpora prostredníctvom novej rubriky na webe tsk), príprava podnikateľských misií do
Pikardie a možnosti participácie SOPK Trenčín na podujatí OPEN DAYS 2012 v Bruseli.
Študentka Trenčianskej univerzity oslovila zástupkyňu TSK vo veci prípravy bakalárskej
práce na tému „Činnosť regionálneho zastúpenia v Bruseli“. Následne sa uskutočnilo
informačné stretnutie a poskytnutie potrebných podkladov pre bakalársku prácu študentky.
11. júl – 17. júl 2012
- príprava októbrového podujatia Open days 2012
- príprava návštevy SOŠ Pruské v Bruseli (nov.2012)
- koordinácia zabezpečenia študijných materiálov pre SŠ s výukou francúzskeho
jazyka
V spolupráci s odborom regionálneho rozvoja začalo Zastúpenie TSK pripravovať
program pre účastníkov Open days (individuálne stretnutia s predstaviteľmi inštitúcií EÚ).
Na pracovnom stretnutí so zástupcami SOŠ Pruské boli dohodnuté podrobnosti
programu novembrovej návštevy Bruselu.
Z iniciatívy Zastúpenia TSK v Bruseli a belgickej mimovládnej organizácie dostali
stredné školy TSK s vyučovacím jazykom francúzskym ponuku na bezplatné získanie
doplňujúcich študijných materiálov (beletria, časopisy) vrátane bezplatného doručenia do
škôl.
11. september – 21. september 2012
- finalizácia príprav účasti TSK na Open days
- príprava podkladov pre ÚOŠS v súvislosti s prípravou budúceho obdobia
štrukturálnych fondov
Počas septembrovej služobnej cesty uskutočnil zástupca TSK viacero stretnutí
s cieľom prípravy programu pre delegáciu TSK na októbrové podujatie Open days.
V súčinnosti s odborom regionálneho rozvoja TSK pripomienkovalo Zastúpenie TSK
v priebehu septembra viacero pozičných dokumentov SK8 (na Radu vlády SR, pre Pracovnú
skupinu Partnerstvo pre politiku súdržnosti) týkajúcich sa budúceho obdobia štrukturálnych
fondov.
19. december 2012 – 18. január 2013
- príprava budúceho programového obdobia (v spolupráci s odborom
regionálneho rozvoja)
- agenda Výboru regiónov na rok 2013
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- účasť TSK na podujatí Open days 2013
Diskusie so zástupcami odborov regionálneho rozvoja a SORO na tému príprav budúceho
obdobia štrukturálnych fondov boli predmetom decembrovej služobnej cesty zástupcu TSK.
Miera zapojenia TSK na podujatí Open days 2013 bola témou pracovného rokovania nielen
s predstaviteľmi TSK, ale aj s predstaviteľmi SOPK Trenčín.
3. INFORMAČNÝ SERVIS, KOMUNIKÁCIA
Zastúpenie TSK v Bruseli poskytuje informačný servis dvoma smermi:
1) Brusel - inštitúcie EÚ, európske regionálne zastúpenia a európske médiá
2) TSK – vedenie kraja, Zastupiteľstvo a jednotlivé odbory Úradu TSK, regionálni
partneri, obce a mestá, združenia a iné subjekty pôsobiace v kraji
Významným prínosom a zjednodušením informačných tokov bolo zriadenie informačného
centra Europe Direct na Úrade TSK (od r. 2009) a spolupráca s tlačovým oddelením TSK.
Veľkou mierou sa na šírení informácií z Bruselu do regiónu podieľala v uplynulom roku aj
regionálna televízia TV TRENČÍN.
3.1 Internetová stránka TSK
Pravidelné informácie z EÚ a vybraných politík ako aj aktuálne výzvy na podávanie projektov
v rámci komunitárnych programov a ponuky na partnerstvá prináša Zastúpenie TSK v Bruseli
prostredníctvom internetovej stránky TSK www.tsk.sk .
Rubrika Zastúpenie TSK v Bruseli obsahuje tieto podrubriky, ktoré sú pravidelne
aktualizované:
- Kontakt
- Programy EÚ
- Výzvy – programy EÚ
- Stáže v inštitúciách EÚ
- Ponuky na partnerstvo
- Aktivity Zastúpenia TSK
- OPEN DAYS
- Aktuality z EÚ politík
Pre časté požiadavky zo strany študentov o informácie týkajúce sa stáže na Zastúpení TSK
v Bruseli bola v druhej polovici roka vytvorená podrubrika „Stáž na Zastúpení TSK“.
Pozitívne reakcie na aktuálnosť rubriky prichádzajú okrem verejnosti z trenčianskeho kraja aj
z iných krajov. V priebehu roka 2012 bolo v rámci rubriky „Zastúpenie TSK v Bruseli“
doplnených viac ako 80 informácií, čo je opäť mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim
rokom.
3.2 Komunikácia smerom k EÚ publiku, smerom do regiónu
Komunikácia smerom k EÚ publiku
Máj 2012: Deň otvorených dverí v inštitúciách EÚ
Podujatie bolo európskej verejnosti priblížené prostredníctvom internetovej stránky Výboru
regiónov a Európskeho parlamentu ako aj propagačných materiálov (plagáty a brožúry
v centre Bruselu) so zoznamom účastníckych regiónov (vrátane TSK).
Dňa otvorených dverí v inštitúciách EÚ sa zúčastnilo viac ako 4000 návštevníkov.
Október 2012: TSK na Open days 2012 – časopis Výboru regiónov
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Pri príležitosti 10. výročia existencie podujatia Open days poskytol podpredseda TSK M.
Panáček interview časopisu Výboru regiónov. Časopis o Open days bol distribuovaný
bezplatne počas celého týždňa na miestach, kde sa v Bruseli konali konferencie a workshopy.
V r. 2012 sa na podujatí zúčastnilo okolo 6000 účastníkov z radov odbornej verejnosti.
Komunikácia smerom do regiónu
Február a máj 2012: Predseda TSK v Bruseli
Regionálna televízia Trenčín informovala prostredníctvom rozhovorov s predsedom TSK
o priebehu februárového a májového plenárneho zasadnutia Výboru regiónov. Informácie
o konkrétnych bodoch programu boli publikované aj na internetovej stránke www.tsk.sk.
Jún 2012: TV Trenčín na letnej univerzite Výboru regiónov
Štáb TV Trenčín získal možnosť zúčastniť sa na letnej univerzite Výboru regiónov zameranej
na informovanie verejnosti o témach EÚ. Pri tejto príležitosti natočila TV Trenčín rozhovor
so zástupkyňou TSK o aktualitách z vybraných politík EÚ.
Október 2012: Erasmus pre volených zástupcov
O úspechu poslankyne obce Bzince pod Javorinou, jednej zo 100 vybraných volených
zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy EÚ v rámci pilotného programu Erasmus pre
volených zástupcov informoval TSK prostredníctvom internetovej stránky.
Október 2012: TSK na podujatí Open days 2012
Vďaka spolupráci s tlačovým oddelením TSK bola verejnosť v trenčianskom kraji podrobne
informovaná prostredníctvom regionálnych printových i audiovizuálnych médií o dianí
v Bruseli a o účasti TSK na podujatí Open days v priebehu mesiacov október a november.
November 2012: SOŠ Pruské v Bruseli
Internetová stránka TSK ako aj stránka SOŠ Pruské informovali o úspechu v súťaži
Euroscola, v rámci ktorej žiaci navštívili Brusel a oboznámili sa s fungovaním inštitúcií EÚ
ako aj zastúpením TSK v Bruseli.
November 2012: TSK a energetická efektívnosť
Časopis Národnej rady SR „Parlamentná kuriér“, číslo CCXIII. v sekcii venovanej energetike
spomína angažovanosť TSK v šírení informácií o energetickej efektívnosti z Bruselu
zainteresovaným stranám na Slovensku, konkrétne ide o spoluprácu TSK s Úniou miest.
4. KONZULTÁCIE – Otázky subjektov z regiónu
Poradenské aktivity Zastúpenia TSK v Bruseli sa každým rokom zvyšujú. V roku 2012 bol
opäť zaznamenaný zvýšený dopyt po partneroch na európske projekty a po informáciách
najmä z oblasti regionálnej politiky/dopravy, energetiky a podnikania/inovácií/výskumu.
Predmetom konzultácií boli aj otázky súvisiace s vybranými európskymi programami ako aj
informácie o špecifickej problematike (sociálna inklúzia, rozvojová pomoc EÚ, verejné
obstarávanie v NATO a pod.).
Zastúpenie TSK v Bruseli kontaktovali v roku 2012 prevažne zástupcovia súkromného
sektora, jednotlivci (z radov študentov) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
(vrátane Úradu TSK).
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135 písomných konzultácií:
SUBJEKTY Z KRAJA
–––––––––––––––––––
OBLASTI
Vzdelávanie
Podnikanie/Inovácie/VaV
Regionálna politika/Doprava
Partnerstvá miest
Mládež/Šport/EÚ
Kultúra/Turizmus
Energetika
Sociálne zálež./zdravie
SPOLU

Obce/
mestá

7
5
3
2
17

Iné
organizácie
1
13
10

OvZP
Úrad
TSK
5
2
10

1
11
2
38

3
6
26

Združenia/
Asociácie
1
2
1
1
1
3
7
16

Rozvoj.
agentúry

4

Jednotlivci

SPOLU

6
1
9
1
4
9

13
18
41
7
8
16
21
11
135

1
5

3
33

Okrem písomných konzultácií reagovalo Zastúpenie TSK v Bruseli aj na viaceré
telefonické otázky. Keďže od r. 2010 využíva Zastúpenie TSK internetovú telefónnu linku
069 208 24 39, komunikácia medzi regiónom a bruselským zastúpením je jednoduchšia
a najmä finančne nenáročná.
5. ADMINISTRATÍVA ZASTÚPENIA TSK V BRUSELI
Zastúpenie TSK v Bruseli má od svojho otvorenia jedného pracovníka – Mgr. Beata
Balková, ktorá je referentom pre európske záležitosti kancelárie predsedu TSK a zastupuje
TSK v Bruseli.
Od 1. januára 2011 sídli Zastúpenie TSK v Bruseli na novej adrese spolu s ďalšími troma
samosprávnymi krajmi (PSK, KSK, NSK), pričom každý kraj funguje samostatne a nezávisle.
5.1 Zastúpenie TSK v Bruseli
V období február – máj 2012 pracovala (bezplatne) pre Zastúpenie TSK v Bruseli
stážistka Romana Rypáčeková (študentka MU Praha).
Stážistka sa v mene TSK aktívne zúčastňovala konferencií a seminárov zameraných na
oblasti, ktoré sú pre TSK prioritné, tj regionálna politika, vzdelávanie a kultúra, podnikanie,
energetická efektívnosť. R. Rypáčeková ďalej spolupracovala pri vyhľadávaní aktuálnych
výziev na podávanie projektov, sledovaní aktualít z oblasti vybraných politík EÚ ako aj pri
organizačnom zabezpečení pracovnej návštevy delegácie mesta Považská Bystrica a podujatia
„Deň otvorených dverí vo Výbore regiónov“. Trojmesačná stáž R. Rypáčekovej bola plne
financovaná z prostriedkov EÚ prostredníctvom programu ERASMUS.
Zastúpenie TSK v Bruseli v priebehu roka 2012 sústredilo svoju činnosť na nasledujúce
prioritné oblasti:
 spolupráca s Výborom regiónov (budúcnosť kohéznej politiky EÚ po r. 2013)
 poradenstvo pri príprave projektov v rámci komunitárnych programov
 informovanie o vybraných politikách EÚ s ohľadom na priority regiónu
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 prezentácia kraja

6. PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ROK 2013
V priebehu roka 2013 sa predpokladá aktívna participácia TSK v týchto politikách EÚ:
Regionálna politika
- Pokračovanie diskusií o budúcnosti Kohéznej politiky (nastavenie programového
obdobia 2014-2020 na princípe subsidiarity a decentralizácie)
- Účasť na podujatí OPEN DAYS v októbri 2013 (výmena skúseností z oblasti čerpania
štrukturálnych fondov)
Energetická politika
Podrobnejšie sledovanie oblasti energetickej efektívnosti (so zameraním na budovy) s cieľom
lepšieho využitia európskych fondov
Politika podnikania
Organizácia výmenných podnikateľských misií medzi TSK a partnerským regiónom Pikardia
vo Francúzsku
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