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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
Účastníci ZPC:

 Ľubica Pitlová, Ing. – MŠVVaŠ SR, SVŠVaV, 15D0, hlavný štátny radca, NJ, AJ
Jaroslava Szüdi, Ing., PhD.  - NHF EUBA, odborný asistent, NJ, AJ

2.  Zahraničná pracovná cesta:

Štát:
Belgicko
Mesto:
Adresa:
Brusel
c/o Representation of Land Baden-Württemberg to the EU, Rue Belliard 60-62, Brusel

Vykonaná v dňoch:
13.1.-15.1.2016

Prijímajúca organizácia:
Dunajský strategický bod / Danube Strategy Point (DSP)
Účel cesty:                          
Zasadnutie koordinátorov prioritných oblastí Európskej stratégie pre Dunajský región (EUSDR) + Workshop zameraný na problematiku finančného manažmentu a reportingu

Spôsob financovania:
MŠVVaŠ SR (+ technická asistencia EUSDR)


3.  Rámcový program pobytu:
13.1.2016 : cesta Bratislava – Viedeň - Brusel + príprava na zasadnutie
14.1.2016 : účasť na zasadnutí
15.1.2016 : účasť na zasadnutí + cesta Brusel – Viedeň - Bratislava

4.  Stručný priebeh rokovaní:
14.1.2016
09:30 			Registrácia
10:00 			Privítanie účastníkov
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	Johannes Jung, vedúci SZ
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	 Baden- Württembergu pri EÚ
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	Mati-
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	ja Vilfan, vedúci DSP 

10:15–11:00 	Aktuálne dianie a novinky DSP a PACs – Správa zo zasadnutia NCs – Podpora spoločných aktivít v roku 2016
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	Marco Onida, DG REGIO
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	Matija Vilfan 
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	EUSDR PACs
11:00-
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11:45 		Komunikácia – PR – podporné aktivity zabezepečované DSP
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	Sándor Blaskó (DSP)
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11:45–13:30 		Projektový manažment Technickej asistencie (TA) 
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	Janeta Toma (DSP)

13:30 – 14:15 
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		Prestávka na obed
14:15 – 17:30 		Finančný manažment TA –prípadové štúdie
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	Daniel Mondon (DSP)
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   15.1.2016
09:00 			Registrácia
09:15 – 11:30		Príprava strednodobých a záverečných správ TA
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	Violeta Popova (DSP)

11:45 – 12:15 
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	Makro-regionálne stratégie EÚ -  možnosti prepájania a spoločného financovania  
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	Csaba Hende 
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	(DG REGIO)

13:15 - 15:30		Revízia cieľov prioritných oblastí  
13:15 – 13:45		Spoločné zasadnutie 
13:45 - 15: 30		Dohodnuté stretnutia B2B (s PACs, DSP, EK, SZ)

Cieľom 2-dňového stretnutia koordinátorov prioritných oblastí EUSDR so zástupcami DSP a EK a workshopov týkajúcich sa monitoringu a reportingu projektov technickej asistencie (TA), bolo oboznámenie sa so základnými postupmi a pravidlami, ktoré majú koordinátorom prioritných oblastí pomôcť pri vypracovávaní monitorovacích správ o pokrokoch dosiahnutých pri riešení projektov TA. 
Oboznámili sme sa so zámerom DSP spoločne diskutovať, reflektovať a plánovať ďalšie operatívne a strategické ciele EUSDR v roku 2016. Tieto ciele (DSP) možno zhrnúť do nasledovných 4 oblastí:
	Zlepšenie koordinácie a implementácie EUSDR

Efektívne komunikácia a dostupnosť informácií
Monitoring a hodnotenie
Prepojenie EUSDR 
DSP informoval účastníkov o najvýznamnejších záveroch zo stretnutia s národnými koordinátormi, ktoré sa uskutočnilo 10.12.2015. Kľúčovými oblasťami EUSDR v roku 2016 budú:
	Zameranie sa na efektívny model riadenia EUSDR

Zameranie sa na rozvoj/rozšírenie podpory EUSDR prostredníctvom strategických projektov
Účasť na zasadnutiach Riadiacich skupín (SG PAs) a ich horizontálne prepojenie
Podpora horizontálnej sektorovej spolupráce/organizácie podujatí/finančných iniciatív 
Zvýšenie funkčnosti + harmonizácia webových stránok jednotlivých PAs
Mediálna kampaň slúžiaca na prezentáciu úspechov EUSDR
Podpora tematických diskusií a rôznych iniciatív
Príprava úspešného výročného fóra a ďalších súvisiacich aktivít
Revízia cieľov jednotlivých PAs 
Implementácia nového systému podávania priebežných a záverečných správ
Zefektívnenie systému monitoringu a reportingu EUSDR
Zameranie sa na otázky riadenia/spolupráce/financovania Dunajského transnárodného programu po roku 2017 (na základe skúseností z obdobia 2015-2016)
Podpora a účasť na ESF – transnárodnej iniciatíve (príp. i ďalších, plynúcich z tzv. „Ulmskej deklarácie“)

Dôležitým bodom programu prvého i druhého dňa boli tzv. workshopy zamerané na Manažment projektov technickej asistencie (TA). DSP bol poverený EK – DG REGIO spravovaním a financovaním PACs v období 2015/2016 – max. výška rozpočtu: 1 440 000 €, stanovený na podporu koordinácie 11 prioritných oblastí (t.j. celkom 26 PACs). Na jedného PAC pripadá 60 000 €, ktoré je možné využiť do 31.12.2016 s 95%-tným spolufinancovaním, za dodržiavania finančných pravidiel EÚ.
V stanovenom termíne (30.9.2015) bolo prijatých 25 (z 26) návrhov projektov, z ktorých 22 prešlo formálnou kontrolou, 3 sú stále v procese revízie jednotlivými PACs. Bolo podpísaných celkom 11 zmlúv so žiadosťou o grant, ďalších 11 je v štádiu podpisu zmluvnými stranami.
Následne (v procese reportingu a kontroly) bude potrebné sledovať dokumenty a podklady dostupné na webovom sídle EUSDR: http://www.danube-region.eu/2014-03-21-07-28-38/technical-assistance-for-pacs.

Časový rámec na predkladanie priebežných správ TA je nasledovný:
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Podklady na vypracovanie priebežných správ sú taktiež prístupné na webovom sídle EUSDR: http://www.danube-region.eu/2014-03-21-07-28-38/technical-assistance-for-pacs" http://www.danube-region.eu/2014-03-21-07-28-38/technical-assistance-for-pacs.
 
Na záver workshopu prebehla diskusia medzi účastníkmi z PAs s predstaviteľmi DSP a EK, ktorá sa týkala vyjasnení jednotlivých procesov, ktoré sa žiaľ nezdajú efektívne ani jednoduchšie, ako tomu bolo doteraz. Boli sme však ubezpečení, že DSP urobil pre riadenie a implementáciu, všetko, čo bolo možné, a v budúcnosti sa máme pripraviť, že proces žiadostí o grant technickej asistencie bude náročnejší – zameraný na špičkovú kvalitu, väčšiu súťaživosť, bude orientovaný na konkrétne výsledky projektov – ich operatívnosť a realizovateľnosť, strategické aspekty (posilnenie riadenia EUSDR, prispievanie k cieľom EUSDR a príslušným aktivitám). Prísnejší bude tiež proces projektového manažmentu a finančnej kontroly, a tiež nebude zabezpečené predbežné financovanie (projekty budú dofinancovávané na základe vynaložených nákladov počas riešenia projektu).

5.  Odporúčané závery:

Príprava strednodobej správy TA + certifikát o vykonaní auditu 		(T: 30.4.)
	Príprava záverečnej správy TA + certifikát o vykonaní auditu		(T: 31.12.)
Príprava priebežnej a záverečnej správe o činnosti PA7			(priebežne)
	Diskusia s NCs o možných strategických národných projektoch		(priebežne)
	Zabezpečenie účasti na plánovaných zasadnutiach počas slovenského predsedníctva EUSDR:

	PAC zasadnutie 							(T: 7.3.)

NC zasadnutie 							(T: 8.3.)
Finančný dialóg 							(T: 24.-25.5.)
EUSDR výročné fórum 						(T: 3.-4.11.)

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia:
Dokumentácia je uložená u účastníkov ZPC na sekcii vysokých škôl, vedy a výskumu (VŠVaV). Ďalšie informácie a prezentácie sú dostupné na webovom sídle EUSDR (http://www.danube-region.eu/communication/news/616548-priority-area-coordinators-meet-to-discuss-tasks-ahead-for-2016).

7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Počas 2-dňových zasadnutí a individuálnych stretnuté boli účastníkom detailne predstavené požiadavky DSP a EK týkajúce sa  všetkých typoch správ (strednodobých, záverečných, auditných) súvisiacich s projektami technickej asistencie, ktoré je potrebné vypracovať koordinačnými tímami jednotlivých prioritných oblastí v priebehu roku 2016. 

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Správa z cesty bude zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Súhlasíme so zverejnením správy na internete.

Správu vypracovali: 						Dátum:
J. Szüdi, Ľ. Pitlová							18.1.2016

Správu schválil:
prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., generálny riaditeľ sekcie VŠVaV


