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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVERY RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 07/03/2015
z 23. septembra 2015
k Informácii o priebehu a výsledkoch 5. zasadnutia Spoločného výboru
Slovenská republika – Flámsko konaného v Bruseli dňa 16. júna 2015
číslo materiálu:
predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

Informáciu o priebehu a výsledkoch 5. zasadnutia Spoločného výboru Slovenská
republika – Flámsko konaného v Bruseli dňa 16. júna 2015

B. ukladá
ministrovi hospodárstva, ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrovi
školstva, ministrovi životného prostredia
B.1.

spolupracovať pri plnení Programu spolupráce medzi SR a Flámskom na roky
2015 – 2017
Termín: priebežne

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
B.2

priebežne monitorovať a vyhodnotiť Program spolupráce medzi SR a Flámskom
na roky 2015 – 2017
Termín: do 31. 3. 2018
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Predkladacia správa

Dňa 16. júna 2015 sa v Bruseli pod vedením riaditeľa Odboru riadenia ekonomickej
diplomacie 1 Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušana Bellu
a generálneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Flámska Koena Verlaeckta konalo
5. zasadnutie Spoločného výboru Slovenská republika - Flámsko (ďalej len „výbor“).
Výbor vychádza z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Flámska z roku 2002, pričom Dohoda nadobudla platnosť po výmene diplomatických nót
v roku 2004. Spoločný výbor Slovenská republika – Flámsko zasadá obvykle raz za 3 roky
striedavo v Bratislave alebo v Bruseli, a to vždy na začiatku obdobia, keď schváli program
spolupráce na určené obdobie. Členmi výboru sú zástupcovia vybraných slovenských
a flámskych rezortov, ktorí rokujú o konkrétnych projektoch spolupráce na ďalšie obdobie.
Počas prvých troch zasadnutí bol gestorom na slovenskej strane ÚV SR. Vedenie
rezortu zahraničia SR na svojom 41. rokovaní dňa 18. 11. 2010 schválilo materiál Prehľad
činností a úloh delimitovaných z ÚV SR na MZV SR, čím zároveň prešlo gestorstvo z ÚV SR
na MZV SR. Následne počas 4. zasadnutia Spoločného výboru, ktoré sa konalo v Bratislave
13. apríla 2011, bol podpísaný Program spolupráce na roky 2011 - 2013.
Počas posledného 5. zasadnutia výboru v Bruseli bol podpísaný Program spolupráce
medzi SR a Flámskom na roky 2015 - 2017. Hlavným výsledkom zasadnutia výboru bolo
zdynamizovanie spolupráce vo vybraných oblastiach a dosiahnutie zhody v otázke nastavenia
nového smerovania programu spolupráce s cieľom zvýšiť efektivitu zasadnutí a realizovaných
projektov. Spoločný výbor Slovenská republika - Flámsko tak predstavuje vhodnú formu
spolupráce Slovenska s Flámskom a dopĺňa rozsah bilaterálnych aktivít s Belgickom.
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Informácia o priebehu a výsledkoch 5. zasadnutia
Spoločného výboru Slovenská republika – Flámsko
konanom v Bruseli dňa 16. júna 2015
Piate zasadnutie Spoločného výboru Slovenská republika – Flámsko sa uskutočnilo
dňa 16. júna 2015 v Bruseli. V úvode zasadnutia vystúpili vedúci oboch delegácií. Vedúci
slovenskej delegácie v krátkosti zhodnotil doterajšiu činnosť výboru od jeho vzniku, pričom
sa zameral hlavne na aktivity z posledného programového obdobia. Zároveň oboznámil
flámskych partnerov s aktuálnou ekonomickou situáciou na Slovensku.
Následne generálny tajomník Úradu zahraničných vecí Flámska Koen Verlaeckt
predstavil aktuálny politický a ekonomický vývoj vo Flámsku. Po ostatných federálnych
a regionálnych voľbách z mája 2014 stoja pred regionálnou vládou tri veľké výzvy. V prvom
rade ide o implementáciu 6. štátnej reformy, ktorá v celom rozsahu nadobudla platnosť
v januári 2015. Jej obsahom je prechod ďalších právomocí na regióny a jazykové
spoločenstvá, medzi nimi najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a politík pracovného trhu,
pričom prechádzajúce kompetencie nemajú zatiaľ garantované na úrovni regionálnej vlády
stopercentné financovanie týchto oblastí. Druhou veľkou výzvou je určenie miesta, pozície
Flámska v politikách EÚ. Aj s nástupom novej EK a súvisiacich agend (Európsky fond pre
strategické investície, Digitálny jednotný trh, Energetická únia EÚ) stojí pred vládou úloha
definovať novú víziu Flámska smerom k EÚ. Túto internú štúdiu by vláda chcela mať
spracovanú v priebehu roka 2016 a miesto v nej by mali dostať aj postoje k situácii na
Ukrajine, v krajinách severnej Afriky, ale tiež konflikt v Sýrii či problematika migrácie.
Zostávajúca výzva je spoločná pre všetky súčasné administratívy a je ňou potreba efektívneho
vynakladania verejných zdrojov, pričom flámska vláda razí tendenciu „do more with less“.
Uskutočňuje sa preto interné prehodnocovanie činností a aktivít regionálnych inštitúcií
a určenie nielen tých prioritných ale aj takých, ktoré by mohli byť pozastavené, resp. zrušené.
V ďalšej časti zasadnutia boli prerokované jednotlivé body Programu spolupráce
medzi SR a Flámskom na roky 2015 - 2017.
V oblasti hospodárskej spolupráce a zahraničného obchodu boli prediskutované
navrhnuté body programu budúcej spolupráce, ktoré sú bližšie rozpracované vo
Vykonávacom protokole. Medzi najaktuálnejšie aktivity v tomto smere patrí ekonomický
seminár na podporu rozvoja obchodu a investícií v SR, ktorý organizuje ZÚ Brusel
v spolupráci s privátnou (belgicko-slovenskou) právnickou kanceláriou za účasti zástupcov
agentúr na podporu exportu a investícií (SARIO a niekoľko belgických regionálnych agentúr)
v priebehu septembra v Bruseli. V nadväznosti na zatvorenie ZÚ BE v Bratislave vyslovili
zástupcovia oboch strán potrebu posilnenia priamych vzťahov medzi slovenskými
a flámskymi partnermi.
Flámska strana potvrdila záujem o pokračovanie spolupráce v oblasti životného
prostredia, a to predovšetkým formou výmeny informácií a expertov. Cieľom spolupráce je
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poskytnúť priestor na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkov z vládnych
i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektora, z oblasti praxe či akademickej
obce. V tejto súvislosti bol predstavený projekt Ecocampus, ktorý sa zaoberá konkrétnymi
úlohami univerzít a vysokých škôl v trvalo udržateľnej spoločnosti.
V oblasti vedy, výskumu a inovácií bola skonštatovaná ochota spolupracovať najmä
na multilaterálnej báze, a to predovšetkým prostredníctvom platformy Európskeho
výskumného priestoru, alebo prostredníctvom spoločnej účasti výskumných pracovníkov
v európskych programoch pre výskum a vývoj.
Ako veľmi prínosná bola vyhodnotená spolupráca v oblasti školstva, konkrétne
v podobe každoročných týždenných študijných návštev. V súvislosti s prioritami pre oblasť
vzdelávania, mládeže a športu v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v 2. polroku 2016
slovenská strana navrhla, aby sa jedna zo študijných návštev venovala téme „Talent“. Do
nasledujúceho obdobia by spolupráca mohla pokračovať aj prostredníctvom pripravovaného
Európskeho plánu pre mládež na roky 2015 - 2017, kde téma práce s mládežou na regionálnej
a lokálnej úrovni je jednou z priorít.
Na záver zasadnutia výboru sa obe strany zhodli na každoročnom priebežnom
hodnotení programu spolupráce, či už prostredníctvom ambasád alebo neformálnou
elektronickou komunikáciou.
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Záver
Spoločný výbor Slovenská republika - Flámsko potvrdil obojstranný záujem
o dynamizáciu rozvoja bilaterálnych vzťahov, pričom počet záujmových oblastí programu
spolupráce bol zúžený s cieľom posilniť aktivity predovšetkým v tých oblastiach, kde je
reálny záujem o spoluprácu a spoločné projekty. Vedúci delegácií sa súčasne zhodli, že ďalšie
smerovanie výboru treba priblížiť aktuálnym potrebám a novým výzvam.
Obidve strany potvrdili záujem o rozvoj efektívnej, vzájomne výhodnej a na výsledky
zameranej spolupráce v prioritných oblastiach. Pre zlepšenie mechanizmu spolupráce
a kontroly napredovania jednotlivých projektov bolo dohodnuté priebežné neformálne
hodnotenie, kde bude zosumarizovaná činnosť za uplynulý rok.
Vykonávací protokol z 5. zasadnutia Spoločného výboru Slovenská republika Flámsko je uvedený v samostatnej časti.
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VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

I.
1.

Hospodárstvo
Spolupráca v oblasti
podnikania

2.

Ekonomický seminár
na podporu rozvoja
obchodu a investícií
v SR

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

Ministerstvo
Ministerstvo
hospodárstva
hospodárstva, vedy
Slovenskej republiky
a inovácií Flámska
(MH SR)
Ministerstvo
zahraničných vecí
a európskych
záležitostí Slovenskej
republiky (MZVaEZ
SR)
- Stále zastúpenie SR
pri EÚ v Bruseli
(SZ EÚ Brusel)

Ministerstvo
zahraničných vecí
a európskych
záležitostí Slovenskej
republiky
- Zastupiteľský úrad
SR v Bruseli (ZÚ
Brusel)

Belgické spoločnosti:
- KOCKS & Partners
- CSOB, KBC Group
- Deknudt Frames
Lucia Harabinová,
Ekonomický a obchodný
splnomocnenec Belgicka
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Popis

Stimulácia vzájomne výhodných výmen a spolupráce pri tvorbe
a plnení pravidiel podnikania
Opis: Snahou oboch strán je vyhľadávať vhodné príležitosti na
kontakty medzi vedeckými inštitúciami, spoločnosťami,
univerzitami a úradmi, ktoré sa zaoberajú pravidlami podnikania.
Z pohľadu multilaterálnej spolupráce majú obe strany záujem na
spoločnej účasti výskumníkov v iniciatívach zameraných na
„podnikanie“ financované z regionálnych, národných a / alebo
Európskych zdrojov financovania (ERDF, COSME, H2020).
V prípade, že sa tak obe strany dohodnú, môžu byť podmienky
spolupráce v oblasti pravidiel podnikania vypracované na
samostatnom protokole.
Hodnotenie: V priebehu druhej polovice roka 2016 počas
predsedníctva SR v Rade EÚ bude prebiehať spolupráca na
všetkých podujatiach súvisiacich s agendou inovácií, ktorých
gestorom bude MH SR, za súčinnosti MZVaEZ SR a SZ EÚ Brusel.
Podpora exportu a investícií
Opis: Na zasadnutí bolo predložených niekoľko príkladov aktivít
zameraných na podporu a rozvoj zahraničného obchodu.
Hodnotenie: Jednou z takýchto aktivít je ekonomický seminár na
podporu rozvoja obchodu a investícií v SR organizovaný ZÚ Brusel
v spolupráci so súkromnou (belgicko-slovenskou) právnickou
kanceláriou dňa 17. septembra 2015 v Bruseli. Podujatia sa
zúčastnia zástupcovia všetkých agentúr na podporu exportu
a investícií (SARIO a tri belgické spoločnosti).

VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

Partner v Slovenskej
republike
- E-S Partners spol.
s r. o.

Partner Flámskej
delegácie

Popis
Zo slovenskej strany bola ponúknutá účasť Flámskym partnerom
na 9. ročníku Exportného fóra, ktoré sa uskutoční v novembri 2015.

Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky
- Slovenská agentúra
pre rozvoj
investícií
a obchodu
(SARIO)
II.
1.

Zahraničný obchod
Sprostredkovanie
kontaktov medzi
podnikmi,
organizovanie
ekonomických
seminárov o SR,
stretnutia
slovenských a
flámskych
spoločností

Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky
- Slovenská agentúra
pre rozvoj
investícií
a obchodu
(SARIO)
- Slovak Business
Agency (SBA)
- Slovenská inovačná
a energetická
agentúra (SIEA)

Ministerstvo
hospodárstva, vedy
a inovácií Flámska,
Flámske investície
a obchod (Flanders
Investment & Trade FIT)
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Obe strany sa zaviazali podporovať a zintenzívniť obchodné
vzťahy medzi Flámskom a Slovenskou republikou, na účel čoho sa
budú vzájomne informovať o obchodných a investičných
príležitostiach.
Opis: Flámska strana poskytne informácie o trhoch a sektoroch,
užitočné kontakty, skúsenosti a vedomosti o raste medzinárodných
podnikov. Uvedené bude zabezpečovať oficiálna flámska inštitúcia
FIT (Flanders Investment & Trade) podporujúca rozvoj domácich
podnikateľov a etablovanie a rozvoj zahraničných spoločností vo
Flámsku.
V období od 2015 – 2017 budú organizované kontraktačné
podujatia orientované na vytvorenie nových kooperačných vzťahov
slovenských a flámskych firiem, s možnosťou prípravy
a konkretizácie zadaní pre riešenie spoločných vedeckovýskumných a inovačných úloh. Vzhľadom na rôznorodosť

VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

2.

Oblasť spolupráce

Investície

Partner v Slovenskej
republike

Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky
- SARIO (Slovenská
agentúra pre rozvoj
investícií a
obchodu)

Partner Flámskej
delegácie

Ministerstvo
hospodárstva, vedy
a inovácií Flámska
- FIT
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Popis
účastníkov podujatí z oboch strán sa vytvára priestor na vznik
Slovensko – flámskych spoločností.
Hodnotenie: Medzi vyššie uvedené podujatia patrí napr.:
- Slovensko kooperačná burza – strojárstvo, elektrotechnika,
chémia, IT a pod., ktorá sa bude konať 11. novembra 2015
a v novembri 2016
- Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016, ktorý sa bude
konať v máji 2016.
Z hľadiska spolupráce do budúcnosti vyhodnotilo MH SR ako
najprínosnejšie organizovanie belgicko-flámskych delegácií so
zabezpečeným odborným programom spolu s návštevami
vybraných etablovaných podnikateľských subjektov v SR
a realizáciou podnikateľských misií do teritória na báze B2B
investičných
seminárov
a konferencií
v spolupráci
so
zastupiteľským úradom SR v Bruseli.
Obe strany v zastúpení agentúrou SARIO a FIT podporia aktivity
slovenských a flámskych investorov na svojom území.
Opis: V druhom polroku plánuje agentúra SARIO uskutočniť
podnikateľskú misiu v spolupráci s partnerskou agentúrou FIT do
Belgicka, ktorej súčasťou bude návšteva regiónu Flámska. Zároveň
je snahou v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli
zorganizovať flámsku podnikateľskú misiu v novembri 2015 počas
konania 9. ročníka Slovenskej kooperačnej burzy so zameraním na
bilaterálne rokovania medzi slovenskými a zahraničnými
spoločnosťami s cieľom nadviazania nových investičných vzťahov.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

III.
1.

Životné prostredie
Spolupráca v oblasti
„eko“ vzdelávania

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

Popis

Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky, Slovenská
agentúra životného
prostredia

Služby vzdelávania
o prírode a životnom
prostredí (The Nature and
Environmental Education
Services - NEE services),
Vzdelávacia inštitúcia pre
udržateľný rozvoj
(Education for
Sustainable Development
- ESD)

Organizácia špecificky zameraných projektov
Opis: Ponuka flámskej strany (NEE services) zorganizovať 3 – 4
dňový projekt (MOS, Ecocampus,...) so zameraním napr. na:
- špecifické vzdelávacie aktivity v centrále NEE a vzdelávacej
inštitúcie pre udržateľný rozvoj (ESD) pre lektorov a učiteľov;
- oboznámenie sa so systémom „eko“ vzdelávania od škôlky až
po strednú školu vrátane návštevy škôl;
- predstavenie projektov Ecocampusov zameraných na
udržateľný spoločenský systém za spolupráce s univerzitami
a s príležitosťou navštíviť Flámsku inštitúciu vyššieho
vzdelávania;
- výmenu poznatkov a osvedčených postupov pri implementácii
stratégie ESD vo formálnom aj neformálnom procese
vzdelávania
- návštevy do jedného alebo viacerých centier NEE spojené
s prírodnou flámskou rezerváciou a spoznávaním bežných
vzdelávacích prostriedkov
Hodnotenie: Pre rok 2017 je naplánovaná 2 – dňová medzinárodná
konferencia zameraná na zvyšovanie environmentálneho
povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny na školách
a v školských zariadeniach, kde prednášajúcimi budú 2-3
zástupcovia z Flámska. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor
na výmenu názorov, poznatkov a skúseností odborníkov z vládnych
i mimovládnych organizácií, verejného i súkromného sektora,
z oblasti praxe či akademickej obce. Konferencia bude realizovaná
v rámci Národného projektu „Zlepšovanie informovanosti
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VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

2.

Kvalita vzduchu

Ministerstvo životného Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej prostredia, prírody
republiky
a energetiky Flámska

3.

Odpadové
hospodárstvo

Ministerstvo životného Agentúra verejného
prostredia Slovenskej odpadu Flámska (The
republiky
Public Waste Agency of
Flanders – OVAM)

4.

Natura 2000

Ministerstvo životného Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej prostredia, prírody
republiky
a energetiky Flámska
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Popis
a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku“ Operačného programu Kvalita životného
prostredia. V nadväznosti na konferenciu flámska strana pripraví
pre slovenských expertov po vzájomnej dohode tematickú exkurziu
vo Flámsku.
Spolupráca v oblasti kvality vzduchu v urbanistických častiach,
predovšetkým medzi Antverpami a Bratislavou.
Opis: Predmetom spolupráce bude výmena skúseností a zdieľanie
riešení s dôrazom na prípady, kde hodnoty PM10 prekračujú
stanovené limity.
Hodnotenie: MŽP SR ponúklo možnosť uskutočniť v roku 2017
stretnutie zamerané na výmenu skúseností s riešením kvality
ovzdušia v mestách Antverpy a Bratislava; stretnutie by sa
realizovalo formou pracovnej cesty v trvaní 3 – 4 dní do Antverp,
ktorej by sa zúčastnil 1 pracovník MŽP SR, 1 pracovník SHMÚ
a 1 pracovník Magistrátu hl. mesta Bratislava.
Výmena informácií a konkrétnych skúseností v oblasti odpadového
hospodárstva
Opis: Spoločnosť OVAM ponúkla expertom v oblasti odpadového
hospodárstva pozvanie na stretnutie za účelom výmeny know-how
a informácií už k špecifickým oblastiam tejto problematiky.
Hodnotenie: V dňoch 1. - 5. 10. 2012 zorganizovala flámska strana
workshop na tému odpadového hospodárstva, čo MŽP SR
vyhodnotilo ako veľmi prínosné.
Rozvíjanie ďalšej spolupráce v oblasti ochrany prírody a krajiny,
predovšetkým
prostredníctvom
zdieľania
skúseností
v implementácii siete chránených území NATURA 2000.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

5.

Udržateľná energia

6.

Klimatické zmeny

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

Popis

Opis: Predmetom rozšírenej spolupráce bude napr. výmena
informácií k stratégii, nastaveniu cieľov ochrany prírody, zapojeniu
vlastníkov a užívateľov pôdy, identifikácia najlepších nástrojov pri
využití služieb ekosystému a pod.
Hodnotenie: MŽP SR zorganizuje na Slovensku 2-dňové pracovné
stretnutie v 1. polroku 2017 za účelom konkretizácie spolupráce
s flámskou stranou za účasti zainteresovaných flámskych
a slovenských subjektov vrátane Štátnej ochrany prírody SR.
Ministerstvo životného Ministerstvo životného
Spolupráca spoločností a výskumných centier oboch krajín
prostredia Slovenskej prostredia, prírody
Opis: Na základe špecifickej potreby výmeny informácií, resp.
republiky
a energetiky Flámska
zorganizovania stretnutia sa obe strany zhodli na spolupráci
v oblasti energie, konkrétne v témach spadajúcich pod kompetencie
flámskej strany (obnoviteľná energia, účinnosť energie, jej
distribúcia a výskum). Výmena informácií bude prebiehať priamo
medzi spoločnosťami a výskumnými centrami oboch krajín, napr.
prostredníctvom kontaktných centier. Na tento účel by malo dôjsť
k vyššej účasti týchto inštitúcií na Európskych finančných
programoch
korešpondujúcich
s energetickou
politikou
s potenciálom pridanej hodnoty (napr. Inteligentná energia pre
Európu).
Ministerstvo
Flámsky inštitút
Možnosť pokračovania v spolupráci pri skúmaní dopadov
pôdohospodárstva
technologického výskumu klimatických zmien na pôdu
a rozvoja vidieka
(Flemish Institute for
Opis: Slovenská strana, na základe ostatnej spolupráce medzi
Slovenskej republiky, Technological Research – Flámskym inštitútom technologického výskumu a Výskumným
Národné
VITO)
ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy SR, ktorá prebiehala
poľnohospodárske
- Environmental
v rokoch 2009-2013, ponúkla, v prípade záujmu flámskeho
a potravinárske
Modelling Unit,
partnera, možnosť pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu v tejto
12

VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

Partner v Slovenskej
republike
centrum (NPPC)
- Výskumný ústav
pôdoznalectva
a ochrany pôdy SR
Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky

Partner Flámskej
delegácie

Popis
oblasti.
Hodnotenie: Spolupráca prebiehala
spolupráce COST Action ES 1106.

v rámci

mnohostrannej

Ministerstvo životného
prostredia, prírody
a energetiky Flámska

Na účely výmeny poznatkov a posilnenia vzťahov platí v rámci
programového obdobia vzájomné pozvanie pre 5 expertov na max.
5 dňovú stáž v oblasti životného prostredia, prírody a energie.

Šport
Ministerstvo školstva,
Spolupráca pri
športovom vzdelávaní vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky

Ministerstvo kultúry,
mládeže, športu a médií
Flámska

Obe strany podporujú rozvoj spolupráce v oblasti športu,
športového vzdelávania, a to napr. formou výmeny expertov,
trénerov, atlétov a v neposlednom rade výmeny osvedčených
postupov. Predstavitelia oboch ministerstiev sa po vzájomnej
dohode budú stretávať na úrovni expertov v oblasti športu a
športového vzdelávania pri príležitosti rokovaní pracovnej skupiny
pre šport Rady EÚ a expertných skupín EÚ a následne si vymenia
aktuálne informácie o systéme štátnej starostlivosti o šport.

Veda, výskum a inovácie
Širokospektrálna
Ministerstvo školstva,
spolupráca v oblasti vedy, výskumu
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
a inovácií
republiky

Ministerstvo
hospodárstva, vedy
a inovácií Flámska

Uplatňovanie ďalších krokov k optimalizácii spolupráce v rámci
Európskeho výskumného priestoru ERA ako vo výskume a vede,
tak aj v inováciách. Podpora vzájomne výhodných výmen a aktivít
v oblasti vedy a technologických inovácií, a to napr. formou
vytvárania vhodných príležitostí na budovanie kontaktov medzi
univerzitami, inštitúciami, spoločnosťami a úradmi zodpovednými
za vedu a technologické inovácie.
Súčasťou procesu spolupráce je snaha o spoločnú účasť vedcov
v európskych programoch výskumu a vývoja (H2020, COST,
ESFRI, JPI, a i.).

7.

Výmena expertov

IV.
1.

V.
1.
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VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

VI.
1.

Vzdelávanie
Školstvo
a vzdelávanie
dospelých

2.

Vysokoškolské
vzdelávanie

3.

4.

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

Popis

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky

Ministerstvo školstva
a vzdelávania Flámska

Výučba jazykov

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky

Holandský jazykový
inštitút (Dutch Language
Institute)

Vzájomné výmeny

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky

Ministerstvo školstva
a vzdelávania Flámska

Vzdelávacie inštitúcie oboch krajín budú usmerňované, aby sa
zapojili do spoločných projektov, ktoré budú stavať na už
existujúcich národných, európskych alebo iných medzinárodných
schémach spolupráce.
Spolupráca vysokoškolského vzdelávania
Opis: Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v oboch krajinách
budú povzbudzované využívať mobilitné a iné schémy vzájomnej
spolupráce v rámci existujúcich programov, spoločne rozvíjať
vysokoškolské programy na všetkých úrovniach a tam, kde je to
možné, aj s cieľom spoločných a viacnásobných titulov, uznaných
vysokoškolskými inštitúciami oboch krajín.
Strany si budú vymieňať expertov, ako aj informácie o témach
spoločného záujmu v oblasti reformy vysokoškolského vzdelávania
a hodnotenia.
Ponuka Holandského jazykového inštitútu pre slovenských
študentov a učiteľov dánskeho jazyka, aby sa zúčastňovali letných
kurzov v Belgicku
Hodnotenie: Holandský jazykový inštitút podporuje dánske
jazykové odbory na slovenských vysokých školách.
Na základe požiadaviek konkrétnej zmluvnej strany si obe strany
budú vymieňať informácie o rôznych úrovniach a typoch
vzdelávania, informácie o plánovaných konferenciách na témy
vzdelávania, určených pre medzinárodné publikum, budú
uskutočňovať vzájomnú výmenu skúseností, odborníkov na úrovni
ministerstiev školstva, vzdelávacích inštitúcií a iných relevantných
organizácií.

Ministerstvo školstva
a vzdelávania Flámska
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VYKONÁVACÍ PROTOKOL
Číslo

Oblasť spolupráce

VII.
1.

Politika mládeže
Práca s mládežou,
vzdelávanie a práca
mládeže

Partner v Slovenskej
republike

Partner Flámskej
delegácie

Popis

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu
a športu Slovenskej
republiky
- IUVENTA –
Slovenský inštitút
mládeže

Ministerstvo kultúry,
mládeže, športu a médií
Flámska

Podpora vzájomnej výmeny expertov z oblasti práce s mládežou
Opis: Na základe výberu spoločného obsahu sa uskutoční raz ročne
päťdňový študijný pobyt pre zmiešané delegácie 4 zástupcov
z partnerskej strany (zástupcova z ministerstva, verejnej správy,
pracovník s mládežou, mládežník). Obsah študijnej návštevy bude
v súlade s aktuálnymi otázkami v oblasti politiky mládeže
a s myšlienkami, témami, nástrojmi aktuálnych dokumentov EÚ
a EoC pre oblasť mládeže.
Hodnotenie: V rokoch 2011-2013 sa uskutočnilo niekoľko 7
dňových študijných návštev, ktoré prispeli k zlepšeniu poznatkov
o práci s mládežou vo flámskej časti Belgicka. Návštevy sa
uskutočnili aj za spolupráce s inštitútom IUVENTA.
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