Správa zo
zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Meno účastníka: Rastislav Bednárik
Krajina (mesto): Rakúsko, Viedeň
Začiatok ZPC (DEŇ a ČAS): 13.6.2012 o 06:50 hod
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 13.6.2012 o 06:51 hod
Koniec ZPC (DEŇ a ČAS): 14.6.2012 o 16:01 hod.
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 14.6.2012 o 16:00 hod
Účel ZPC: účasť na medzinárodnej stakeholder konferencii „To invest in people and skills:
Empowerment through co-operation and networking in the Danube region“ (v rámci stratégie
EU pre Dunajský región (EUSDR), prioritnej oblasti „Investície do ľudí a zručností“
Spôsob financovania:

cestovné
stravné
ubytovanie
vreckové
poistenie

hradil: IVPR
hradil: organizátor + časť IVPR
hradil : IVPR
hradil: hradil: IVPR

Dátum odovzdania správy zo ZPC: 18.6. 2012

Popis ZPC:
Cieľom ZPC bola účasť na medzinárodnej stakeholder konferencii vo Viedni „To invest in
people and skills: Empowerment through co-operation and networking in the Danube region“,
ktorú zorganizoval sekretariát Danubia region strategy s finančnou pomocou EÚ a rakúskej
vlády v rámci stratégie EU pre Dunajský región (EUSDR), prioritnej oblasti 9 „Investície do
ľudí a zručností“. Konferenciu otvorili vysokí predstavitelia ministerstiev líderských krajín 9.
prioritnej oblasti (Ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa v Rakúsku,
Ministerstva školstva, umenia a kultúry v Rakúsku a Ministerstva školstva v Moldavsku)
a Európskej komisie (direktorátu pre regionálnu politiku).
V úvodnom bloku v pléne boli prednesené príspevky odborníkov. V. Gligorov (Vienna
institute for international economic studies) hovoril na tému „Ľudská stránka rozvoja“, D.
Gavrilova (Red house center for culture and debate, Sofia) sa zamyslela nad problémom
„Prečo ekonomický rast nestačí ?“.
Hlavným bodom a cieľom konferencie „stakeholderov“ bolo rozdiskutovať perspektívne
smery zamerania aktivít v rámci Stratégie pre Dunajský región, najmä oblasti spoločných
aktivít 14 krajín dunajského regiónu (Krajiny EU - Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko,
Maďarsko, Rumunsko Bulharsko, Slovinsko a krajiny mimo EU – Chorvátsko, Bosna
a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko a Ukrajina). Preto na úvod bola predstavená
samotná európska stratégia pre dunajský región – akú rolu, výzvy a príležitosti plní, a zároveň
boli uvedené ciele a rámcovanie jednotlivých pracovných skupín v rámci konferencie.
Moderátori a spravodajcovia v 8 pracovných skupinách viedli diskusie ohľadne doterajších
spoločných medzinárodných aktivít a ohľadne perspektívnych budúcich aktivít, ktoré by

mohli byť finančne podporené z rozličných už existujúcich európskych fondov. Jednotlivé
skupiny pripravili svoje zámery v nasledovných oblastiach:
WG1 – vzdelávacie systémy,
WG2 – prepojenie trhu práce, vzdelávania a výskumu,
WG3 – podpora kreativity a podnikania,
WG4 – celoživotné vzdelávanie a vzdelávacie mobility,
WG5 – podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva,
WG6 – koordinácia medzisektorových politík ako odpoveď na demografické a migračné
výzvy,
WG7 – boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu marginalizovaných komunít, najmä
Rómov,
WG8 – podpora rovnosti pohlaví na trhu práce, najmä v platoch.
V každej skupine mal byť 1 účastník z krajiny dunajského regiónu, čo sa však vo väčšine
prípadov nepodarilo naplniť. Napriek tomu každá skupina mala solídne medzinárodné
zastúpenie. R. Bednárik sa zúčastnil rokovania vo WG6 a aktívne diskutoval o aktuálnom
i budúcom zameraní možných aktivít krajín dunajského regiónu v rámci témy o dopadoch
demografických a migračných trendov. Podrobnejšie zameranie a výber zámerov pre
perspektívne aktivity bude ešte predmetom rokovania aj nasledujúceho stretnutia WG6
v novembri 2012 v Belehrade. Zatiaľ bude pripravený report okomentovaný účastníkmi
diskusie.
Výsledky diskusií v pracovných skupinách predniesli spravodajcovia v pléne na druhý deň
konferencie. Nasledoval diskusný panel o financovaní zamýšľaných aktivít, kde boli
predmetom najmä administratívne aspekty financovania z rozličných fondov EÚ. Podrobný
súhrn výsledkov konferencie a budúcich výhľadov predniesol P. Schlögl z Rakúskeho
inštitútu pre výskum a odborné vzdelávanie. Závery stakeholder konferencie uviedla
zástupkyňa EK, a koordinátori prioritných oblastí.
Prinesené info materiály z doterajších relevantných projektov sa nachádzajú u účastníka
konferencie.
V Bratislave dňa 18. júna 2012

