Župný spravodajca

pre občanov Trnavského samosprávneho kraja

Stretnutie k projektu Inteligentná energia
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so svojím partnerom TOB
- Technologieoffensive Burgenland
v Eisenstadte v rámci projektu Inteligentná energia (ďalej len „ITE“)
založil 30. decembra 2010 na území
Trnavského kraja prvý medzinárodný klaster s názvom Energetický
klaster Centrope (ďalej len EnKC) so
sídlom v Trnave. Ide o dobrovoľné
záujmové združenie právnických
osôb založené podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka
SR.
V pondelok 24. januára sa na Úrade TTSK konalo prvé spoločné stretnutie členov Správnej rady EnKC a
Dozornej rady EnKC, ktorého sa
zúčastnia nominanti rakúskej aj slovenskej strany.
Hlavné ciele „Energetického
klastra Centrope“:
a) zabezpečovať servis a podporu
pre členov a organizácie pôsobiace v sektore EnKC, najmä v oblasti
vedy, výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energií, úspory energie, energetických zhodnocovaní
odpadov, školení a marketingových
aktivít,
b) zabezpečovať komunikáciu a
spoluprácu firiem a organizácií, ktoré sú členmi EnKC,
c) pre členov EnKC zabezpečovať
pomoc pri tvorbe a realizácii projektov a programov na podporu vytvá-

rania podmienok pre vzdelávanie a
adaptabilitu pracovných síl,
d) organizovať spoluprácu so zahraničnými partnerskými organizáciami v rámci EnKC,
e) organizovať odbornú školiacu
činnosť najmä v oblasti transferu
technológií a podpory regionálneho rozvoja na úrovni spolupráce so
zahraničnými partnermi,
f) zabezpečovať spoluprácu pre
vstup nových investorov v oblasti
inovácií,
g) zabezpečovať transfer vedeckých a výskumných aktivít pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi
EnKC,
h) spolupracovať so zriaďovateľmi škôl a školami pri usmerňovaní výučby v kontexte požiadaviek
praxe a komplexného prepojenia
vzdelávania s potrebami zamestnávateľov, výmeny skúseností a
možností využívania vzdelávacích aktivít u zahraničných partnerov,
i) koordinovať spoluprácu v oblasti
marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov
pre firmy a organizácie, ktoré sú
členmi EnKC,
j) vyhľadávať a využívať možnosti
čerpania finančných prostriedkov
pre rozvojové projekty v regióne
pochádzajúce zo štrukturálnych
fondov EÚ a iných verejných a súkromných zdrojov v spolupráci so
zahraničnými partnermi EnKC,

k) vyhľadávať a riadiť nové investičné možnosti na medzinárodnej
úrovni a cezhraničnej spolupráci,
l) spolupráca s regionálnymi rozvojovými agentúrami, s Regionálnym
inovačným centrom Trnava, agentúrami zahraničných partnerov,
m) spolupráca s domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami,
n) vydavateľská a publikačná činnosť v spolupráci so zahraničnými
partnermi,
o) organizovanie medzinárodných
konferencií, workshopov, exkurzií,
seminárov a iných vzdelávacích aktivít,
p) poskytovať poradenskú činnosť
pre členov EnKC.
Na zriadenie a prevádzku „Energetického klastra Centrope“ sa v
rozpočte projektu „ITE“ uvažuje s

čiastkou 30 000,- €. Táto suma bude
použitá na zriadenie medzinárodnej webovej stránky EnKC, na nákup výpočtovej a na zabezpečenie
služieb nasledujúcich po založení
klastra.
Medzinárodný energetický klaster
je otvorené záujmové združenie, do
ktorého môžu vstúpiť aj ďalší záujemcovia napr. slovenské a rakúske
právnické osoby, prípadne právnické osoby z iných štátov Európskej
únie, ktoré sa prihlásia a splnia podmienky pre vznik členstva a prejavia
vôľu zúčastňovať sa na aktivitách
EnKC. Môžu sa tak stať pridruženými členmi, ktorí budú mať právo
podávať stanoviská, návrhy a pripomienky k činnosti medzinárodného
klastra.
Marián Cipár,
riaditeľ sekcie
regionálneho rozvoja

Ako TTSK realizoval projekt RESPOS v roku 2010
Odbor metodiky a riadenia Úradu
Trnavského samosprávneho kraja
implementuje od 1. januára 2009
projekt s názvom “Podpora spolupráce Juhomoravského kraja a
Trnavského samosprávneho kraja
v oblasti regionálneho rozvoja pri
vytváraní cezhraničnej siete prípravy projektov“ (RESPOS), ktorého
hlavným cieľom je dobudovať a posilniť vzájomnú spoluprácu medzi
Trnavským samosprávnym krajom
a Juhomoravským krajom v zmysle
vytvorenia stabilnej kooperačnej
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siete, harmonizovať rozvoj obidvoch krajov a dosiahnuť vyvážený
rast cezhraničného regiónu, vytvoriť a posilniť konzultačné siete na
úrovni samospráv prostredníctvom
spoločných aktivít. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR
2007-2013 a vedúcim partnerom
projektu je Trnavský samosprávny
kraj. Hlavným cezhraničným partnerom je Juhomoravský kraj.
V roku 2010 úspešne pokračovala
spolupráca v rámci predmetného

projektu. Trnavský samosprávny kraj zorganizoval 12 podujatí a stretnutí za účelom napĺňania
stanovených cieľov a indikátorov
projektu. Počas roka boli realizované školenia pre žiadateľov k aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
Fondu mikroprojektov Operačného
programu cezhraničnej spolupráce
SR-ČR 2007-2013; projektové burzy
partnerov; ministáže pre pracovníkov oboch úradov, zapojených do
projektu; zasadnutia cezhraničnej

siete na tému „Inovácie“; semináre;
workshopy a spoločné pracovné
stretnutia partnerov projektu. Celkovo sa v roku 2010 na akciách projektu zúčastnilo 309 osôb.
V roku 2011 projekt vchádza do
poslednej tretiny realizácie. V nadväznosti na uplynulé dva roky implementácie projektu plánujeme
prehlbovanie cezhraničnej spolupráce, rozvíjanie vytvorených
cezhraničných sietí v oblasti inovácií a kúpeľníctva a realizáciu prospešných aktivít pre potenciálnych
žiadateľov v rámci Operačného
programu cezhraničnej spolupráce
SR-ČR 2007-2013.
Katarína Farkašová

