KOMPETENCE
BEZ HRANIC
1100 - 1500
27.09.2018

EUROPEAN COOPERATION DAY 2018
Muzeum užitého umění (MAK) / Vídeň

Dne 27. září 2018 zvou tři programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika,
Rakousko-Maďarsko a Slovensko-Rakousko ve spolupráci s městem Vídní na tzv. EC DAY 2018.
Již po sedmé slaví programy INTERREG v celé Evropě „Den evropské spolupráce” čili „European
Cooperation Day”, zkráceně EC Day. V centru pozornosti stojí nejen spolupráce na úrovni projektů, ale i
spolupráce na úrovni programů. Letos chtějí tři programy přeshraniční spolupráce využít příležitost
uspořádat své akce dohromady, a to pod společným mottem „Kompetence bez hranic”.
Seznamte se interaktivní cestou s projekty spolupráce tematicky zaměřenými na oblast „Vzdělání &
výzkum”, které se realizují v současné době ve třech programech přeshraniční spolupráce! Po ukončení
akce je možné zdarma navštívit výstavu s názvem „POST OTTO WAGNER”, která je součástí projektu
„Bilaterální sítě designu”.
Přihlásit se je možné do 17. září 2018 na: http://www.interreg-athu.eu/en/ec-day-2018-in-vienna/
Další informace:

www.interreg-athu.eu
www.at-cz.eu
www.sk-at.eu

www.cbc.wien
www.ecday.eu/

Vstup zdarma:

MAK
Museum für Angewandte Kunst
(Muzeum užitého umění)
1010 Vídeň
Vchod: Weiskirchnerstraße 3

!

POST OTTO
WAGNER
Od poštovní spořitelny
k postmoderně

KOMPETENCE BEZ HRANIC: PROGRAM
Od
10:30

11:0012:30

Příjezd & registrace
Přivítání & zahájení

Mag. Martin Pospischill
Město Vídeň, vedoucí oddělení 27 „Evropské záležitosti“
Magistrátu města Vídně

Přivítání & aktivity MAK v programech
INTERREG

Dr.Dr. Christoph Thun-Hohenstein
generální ředitel a vědecký vedoucí Muzea užitého
umění (MAK)

Spolupráce EU / Výzkum & vzdělávání
z evropské perspektivy

Dr.Dr. Wolfgang Bogensberger
zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise
v Rakousku

Spolupracovat bez hranic:

Mag.a (FH) Tatjana Paar
Řídicí orgán INTERREG V-A Rakousko-Maďarsko

 Ohlédnutí za minulým rokem a výhled
do budoucna z pohledu programů
 Výzkum & vzdělávání v programech
přeshraniční spolupráce

12:3014:00

Worldcafé: Projektové kompetence
bez hranic
Prezentace & workshopy projektů
spolupráce u šesti interaktivních
projektových stolů

14:0014:15

Přestávka

14:1514:45

Shrnutí: hlavní témata (výstupy)
projektových stolů

14:4515:00
15:0016:00

Mgr. Katarína Mihaľová
Řídicí orgán INTERREG V-A Slovensko-Rakousko
DI Andreas Weiß
Řídicí orgán INTERREG V-A Rakousko-Česká republika








BIG (AT-HU) / BIG (SK-AT) / BIG (AT-CZ)
CEPI (AT-HU)
EDLRIS (AT-HU)
Kompetenzzentrum Mechanobiologie (AT-CZ)
PlasticFreeDanube (SK-AT)
SEDDON II (AT-HU) / DREAM SK-AT (SK-AT) / SEDECO
(AT-CZ)

reportéři & účastníci projektů

Vyhodnocení kvizu & vylosování výherců
Rozloučení
Následně prohlídka výstavy „Post Otto Wagner“ v MAK

Tlumočení do maďarštiny, slovenštiny a češtiny a občerstvení je zajištěno.

