Župný spravodajca

pre občanov Trnavského samosprávneho kraja

Pripravili ďalší workshop v rámci projektu Duo Stars
nizovaného workshopu a získaných
vedomostí a poznatkov o systéme
stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Zároveň prejavili
záujem zapojiť sa s Trnavským samosprávnym krajom a vybranými
podnikmi do ďalšieho spoločného
Trnavský samosprávny kraj organizoval 16. februára v Zrkadlovej
sále Divadla Jána Palárika v Trnave
workshop na tému „Odborné vzdelávanie a implementácia podnikateľského vzdelávania“.
Workshop bol organizovaný v
rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Dolným Rakúskom s názvom Duo**Stars, ktorý realizuje
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Hospodárskou komorou
Dolné Rakúsko, Federáciou rakúskeho priemyslu a obcou Dolný
Bar. Projekt je zameraný na rozvoj
aktivít v oblasti podnikania a pod-

projektu, v ktorom by hlavným
cieľom bola snaha implementovať
pozitívne skúsenosti z rakúskeho
systému odborného vzdelávania
do slovenského systému.
Zuzana Sirotiaková,
manažérka projektu Duo**Stars

pory podnikateľského prostredia,
pričom veľmi dôležitým prvkom v
podnikaní je aj využívanie výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v
praxi ako aj dostatok kvalifikovanej
pracovnej sily.
Workshop bol dôležitým nástrojom pre výmenu skúsenosti
a know-how medzi súkromnou
sférou, verejným sektorom, akademickou obcou a to zo Slovenska i
z Rakúska. Zástupcovia Hospodárskej komory Dolné Rakúsko, ktorá
sa podieľa na financovaní systému
odborného školstva v Rakúsku, vyjadrili spokojnosť s úrovňou zorga-

Rozbieha sa energetický klaster Centrope
Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
v spolupráci so svojím partnerom
TOB - Technologieoffensive Burgenland v Eisenstadte v rámci projektu
Inteligentná energia (ITE) založil 30.
decembra 2010 na území Trnavského kraja prvý medzinárodný klaster
s názvom Energetický klaster Centrope (EnKC) so sídlom v Trnave. Ide
o dobrovoľné záujmové združenie
právnických osôb založené podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka SR.
Na úrade TTSK sa 24. januára 2011
konalo prvé spoločné stretnutie členov Správnej rady EnKC a Dozornej
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aktuality

rady EnKC, ktorého sa zúčastnili nominanti rakúskej aj slovenskej strany. Hlavnými cieľmi „Energetického
klastra Centrope“ je 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. Medzi
ďalšie úlohy bude zabezpečenie
pomoci pre členov EnKC pri tvorbe
a realizácii projektov a programov
na podporu vytvárania podmienok
pre vzdelávanie a adaptabilitu pracovných síl.

Dôležitá bude aj spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami v rámci EnKC, organizovanie
školiacej činnosti najmä v oblasti
transferu technológií a podpory regionálneho rozvoja na úrovni spolupráce so zahraničnými partnermi.
Klaster bude zabezpečovať spoluprácu pre vstup nových investorov
v oblasti inovácií a transfer vedeckých a výskumných aktivít pre firmy
a organizácie, ktoré sú členmi EnKC.
Členovia klastra budú 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. Koordinovať sa bude
spolupráca v oblasti marketingu, financovania a hľadania nových perspektívnych trhov pre firmy a organizácie, ktoré sú členmi EnKC, budú
sa 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.
Súčasťou práce je vyhľadávanie a

riadenie nových investičných možností na medzinárodnej úrovni a cezhraničnej spolupráci, spolupráca s
regionálnymi rozvojovými agentúrami, s Regionálnym inovačným
centrom Trnava, agentúrami zahraničných partnerov a spolupráca s
domácimi a zahraničnými podnikateľmi a partnerskými inštitúciami.
Klaster sa bude prezentovať aj vydavateľskou a publikačnou činnosťou v spolupráci so zahraničnými
partnermi, pripraví medzinárodné
konferencie, workshopy, exkurzie,
semináre a iné vzdelávacie aktivity
a bude poskytovať poradenskú činnosť pre členov EnKC.
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
foto: -ls-

