Pozvánka
Vážené dámy a páni,
ctení partneri programu Interreg SK-AT,
pre nás z Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) je potešením, že Vás aj
v mene našich projektových partnerov - NÖ.Regional, Trnavského samosprávneho
kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, miest Viedeň a Bratislava - smieme
pozvať na podujatie v nasledujúcom termíne:
Sieťové stretnutie na tému „Klimaticky neutrálna mobilita, energie,
hospodárstvo a vzdelávanie“ v rámci projektu "RegioCoop SK-AT"
implementovaného v programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Rakúsko.

Termín: 29.04.2021, online-konferencia
Čas: od 09:00 do 11:00 hod.
Link pre registráciu: https://www.rmb.at/events/regiocoop/registracia-siet-1/
POZOR: ZOOM-link Vám pošleme emailom až na základe Vašej registrácie!
Toto je pozvánka pre Vašu osobnú účasť!

Program







Privítanie a prezentácia projektu RegioCoop SK-AT a jeho tematických sietí
Výsledky dotazníkového prieskumu RegioCoop
Stav v príprave programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Tematický vstup pre sieť „Klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodárstvo
a vzdelávanie“
Diskusia o sieťových témach v breakout rooms
Zhrnutie a ďalšie kroky

Moderátor: Dr. Hannes Schaffer – mecca consulting
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Sieťové stretnutie má aktérom poskytnúť prehľad o prípadných cezhraničných
aktivitách a podporiť ich pri budovaní kooperácií. Tlmočenie je zabezpečené.
Podujatie sa vzhľadom na mimoriadne okolnosti bude konať online cez platformu
ZOOM. Po zaregistrovaní sa Vám pošleme emailom v dostatočnom časovom
predstihu prístupový odkaz na podujatie. Vstup do online-priestoru spolu s
požadovanou technickou podporou budú k dispozícii v deň podujatia polhodinu pred
jeho začiatkom.
Chceli by sme Vás upovedomiť aj o tom, že pre záujemcov organizujeme v termíne
29.04.2021 v čase od 13:00 do 15:00 hod. sieťové stretnutie „Inštitucionálna
spolupráca“.
Tiež Vás chceme upovedomiť o sieťovom stretnutí „Kultúrne a prírodné
dedičstvo“ v termíne 04.05.2021 od 09:00 do 11:00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom
Váš projektový tím RegioCoop SK-AT
V prípade otázok sa obráťte na pána:
Mag. Dietmara Baurecht, projektový manažment
Lead partner: RegioCoop SK-AT, dietmar.baurecht@rmb.at
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