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Impulzy pre efektívnejšie čerpanie eurofondov
TTSK ako vedúci partner projektu „Podpora spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského
samosprávneho kraja v oblasti regionálneho rozvoja pri vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov“

zorganizoval dňa
24. júna 2010 školenie pre potenciálnych žiadateľov o
finančný príspevok
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
Garantom diseminácie aktuálnych informácií boli zástupcovia
správcu Fondu malých projektov z
Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja. Podujatie moderovala riaditeľka
Odboru metodiky a riadenia TTSK
Ida Antipovová. Po ukončení školenia mali potenciálni žiadatelia, resp.
nositelia projektových myšlienok
možnosť vzájomného spoznania sa
a výmeny svojich ideí a zámerov v
rámci Burzy projektových partnerov.
Obe podujatia boli zorganizované pri príležitosti spustenia 3. výzvy

na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci Fondu malých
projektov.
Záujemcovia o participáciu na
programe majú možnosť v súvislosti s prebiehajúcou výzvou kontaktovať Odbor metodiky a riadenia
(Ing. Ida Antipovová, tel.: +421 33
5559 620, e-mail: ida.antipovova@
trnava-vuc.sk).
Viera Ulašinová

Výročné Európske fórum Wachau 2010
V dňoch 26.-27. júna 2010 sa v
Gottweigu v Dolnom Rakúsku konalo výročné 15. Európske fórum
WACHAU 2010. ide o tradičné stretnutie predstaviteľov politického a
spoločenského života z Rakúska a
krajín strednej a východnej Európy
k otázkam spolupráce a hospodárskeho a sociálneho vývoja v jeho
regionálnej dimenzii.

V rámci programu stretnutia
vystúpili významní predstavitelia
regiónov, ministri zahraničných
vecí stredoeurópskych krajín,
predstavitelia
podnikateľskej
sféry a predstavitelia Európskej
komisie.
Odborný program stretnutia bol
rozdelený do štyroch pracovných
okruhov:

- výzvy vnútornej a vonkajšej bezpečnosti dunajského priestoru
- príležitosti a využitie dunajskej
stratégie pre regióny
- hospodárska politika a politika infraštruktúry v dunajskom priestore
- kultúrny a prírodný priestor Dunaja
Na stretnutí sa za Trnavský samosprávny kraj zúčastnili asistent

predsedu TTSK Augustín Pullmann
a riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Marián Cipár.
Stretnutie bolo nielen priestorom pre výmenu informácií zainteresovaných regiónov a inštitúcií, ale aj dôležitým impulzom pre
tvorbu konečnej verzie Dunajskej
stratégie.
-mc-

Študenti získali za súťaž aj ﬁnančné odmeny
Vokál, 2. Ivan Jedlička, 3. Frederik
Vyvodík, SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava: 1. Marek Tomašovič, 2. Róbert Kopera, 3. Michal
Rudnický, SOŠ polytechnická,
Koniarekova 17, Trnava: 1. Boris
Živický, 2. Dominika Ševčíková,
V piatok 25. júna sa na Úrade
Trnavského samosprávneho kraja
uskutočnilo odovzdávanie cien študentom stredných odborných škôl,
ktorí sa úspešne zapojili do súťaže
vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom v rámci projektu Duo**Stars. Študentom odovzdali diplomy ako aj finančné odmeny podľa
umiestnenia na 1. až 3. mieste za
tvorbu eseje na témy:
„Aké sú výhody a nevýhody súčasného vzdelávania na mojej strednej
odbornej škole?“
„Aké sú možnosti uplatnenia sa po
absolvovaní mojej strednej odbornej

3. Peter Táčovský, SOŠ V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica: 2. Adam
Jurovatý, 3. Vladimír Olša, SOŠ
technická, Nová 5249/9, Piešťany:
3. Branislav Čáp.
Zuzana Mičeková
foto: -ls-

školy (zamestnanie alebo podnikanie – pre akú možnosť ma škola lepšie pripravila)?“
„Aké sú možnosti uplatnenia sa na
zahraničnom trhu práce (napríklad v
Rakúsku)?“
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa
uskutočnilo za prítomnosti zástupcov Odboru školstva a telesnej
kultúry TTSK a Agentúry regionálneho rozvoja TTSK, ktorá projekt
Duo**Stars implementuje.
Umiestnenie autorov esejí (študentov stredných odborných
škôl): SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava: 1. Denis
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