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Projekty cezhraničnej spolupráce financované z programov  EÚ
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1.
Európsky fond regionálneho rozvoja  

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Názov programu:                 Program cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007 – 2013
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Akronym:  


Priorita 1:                              Učiaci sa / znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť
Oblasť aktivít:                       1.3  Vzdelávanie, kvalifikácia a integrácia trhov práce
Názov a kód projektu:        Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň –  Bratislava (ÜBI-NIZ )  
                                                N_AC_00007
Partneri :                              
Vedúci  partner:                   Viedenský fond na podporu zamestnancov / waff Programm Management          
                                               GmbH / AT
	zodpovednosť za pracovné balíky  1-6, – riadenie celého projektu

 spolupráca:                         AMS  Wien – Viedenský úrad práce

 Programový partner  1:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava  
 spolupráca:                        Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, 
                                              Malacky, Pezinok, Senica, Trnava - bez priamej finančnej spoluúčasti
	zodpovednosť za pracovné balíky   7-10 – riadenie aktivít za PP1


Obdobie realizácie:            07.04.2008  - 30.07.2011
Finančné zdroje:                 1,5 mil. €

Ciele:  Spracovanie spoločných stratégií a efektívneho využívania  nástrojov aktívnej politiky trhu práce,  podpora transparentnosti so zapojením relevantných partnerov politiky trhu práce, rozšírenie kooperácie a odbúranie prekážok cezhraničnej mobility

Pracovné balíky:
	Publicita -
	Jobtour  -  internetová platforma pre porovnávanie profesií a kvalifikácií 
	Partnerstvá pre EURES –T

Spolupráca vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií ďalšieho celoživotného vzdelávania
Kooperácia vo vzdelávaní učiteľov a žiakov - výmenný program žiakov strednej odbornej školy
	Siete – workshopy k relevantným témam politiky trhu práce
	Pakt zamestnanosti  - spolupráca priamych cezhraničných partnerstiev
	Sociálnoekonomický podnik  -  metodika,  výmena skúseností
	Virtuálna škola – príprava podmienok pre tvorbu  e-learning  vzdelávacích produktov
	Poradensko – tréningové – rekvalifikačné stredisko / P – T – R – S 

Domovská web stránka projektu: http://www.uebi-wien-bratislava.eu
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Priorita 1:                              Učiaci sa / znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť


Oblasť aktivít:                      1.3  Vzdelávanie, kvalifikácia a integrácia trhov práce
Názov a kód projektu:       „Rakúsko - slovenská akadémia expertov“, projekt cezhraničnej spolupráce   
                                               Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013,  SK-AT_081105_N00026  
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Akronym a logo projektu:
          Forum für arbeitsmarktpolitische 
  Zusammenarbeit

Partneri                               
Vedúci partner:                  L&R Sozialforschung, Viedeň

Hlavný slovenský 
programový partner  1:    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava  
                                              úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Trnava, Malacky, Senica - bez 
                                              priamej finančnej spoluúčasti
Partner projektu 2 :           ŐSB Consulting, Viedeň
Partner projektu 3 :           WISDOM, Viedeň 
Partner projektu 4 :           EDUCTA, Bratislava
Partner projektu 5 :           IVAKS, Bratislava 

Obdobie realizácie:            01.07.2008  - 31.12.2011
Finančné zdroje:                 1 283 350 €

Ciele:  Vytvorenie systému spolupráce v politike trhu práce, ktorý umožní riadenie integrovaného priepustného trhu práce a odbúranie prekážok v zamestnávaní, najmä vo väzbe na pripravované otvorenie rakúskeho pracovného trhu aj pre Slovensko od mája 2011. Tento systém spolupráce sa vybuduje s orientáciou na procesy, pričom sa podľa vybraných tematických oblastí na rôznych úrovniach zanalyzujú výzvy, vyvinú stratégie a realizujú s orientáciou na prax, tak aby z pilotných projektov mali prínos aj partnerské inštitúcie trhu práce (AMS a UPSVaR) a znevýhodnené skupiny nezamestnaných osôb. Kvalita lokality a konkurencieschopnosť regiónu sa má posilniť prostredníctvom lepších šancí na zamestnanie pre znevýhodnené skupiny. Okrem toho sa majú odstrániť pretrvávajúce nerovnováhy na regionálnych trhoch práce.


Základná charakteristika aktivít:
Pracovný balík 1: Publicita a informovanosť o projekte
Pracovný balík 2: Monitor hraničného priestoru
Pracovný balík 3: Budovanie kooperačných štruktúr (cezhraničné partnerstvá medzi regionálnymi    
                               pobočkami AMS a UPSVaR)
Pracovný balík 4: Produktívne starnutie
Pracovný balík 5: Migrácia
Pracovný balík 6: Nové modely kvalifikácie nezamestnaných
Pracovný balík 7: Projektový manažment

Domovská web stránka projektu: http://expak-at.sk 

