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Pozvánka 

Vážené dámy a páni,   
vážení partneri programu Interreg SK-AT,  

pre našu organizáciu NÖ.Regional.GmbH je potešením, že vás v našom mene i mene 
našich projektových partnerov - Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB), 
Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja a miest Viedeň a 
Bratislava – smieme pozvať na uvedené podujatie:   

Okrúhly stôl  venovaný téme „Zdravie“ 

V rámci projektu RegioCoop SK-AT implementovaného v kooperačnom programe Interreg 
V-A Slovensko – Rakúsko má iniciatíva Healthacross spadajúca pod NÖ 
Landesgesundheitsagentur (Dolnorakúska agentúra pre zdravie) možnosť zorganizovať 
okrúhly stôl venovaný téme zdravia, s cieľom výmeny prvých nápadov pre kooperácie v 
období podpory 2021-2027.   

Termín: štvrtok 14.10.2021 
Čas: od 09:30 do 12:30 hod. 

Ort: Kulturfabrik, Fabriksplatz 1A 
2410 Hainburg a.d. Donau 

 

NÖ Landesgesundheitsagentur (Dolnorakúska agentúra pre zdravie) spája dohromady 77 
kliník a centier opatery pôsobiacich na území Dolného Rakúska. Vďaka cezhraničnej 
spolupráci nemocníc a spolupráci v oblasti zdravotníctva sa už podarilo dosiahnuť mnohé 
míľniky a výrazne skvalitniť starostlivosť poskytovanú občanom hraničného regiónu. 
Spolupráca v projektoch kofinancovaných zo strany Európskej únie si však v prvom rade 
vyžaduje spoľahlivých a inovatívnych partnerov z oboch krajín. Preto by sme vás radi 
pozvali na naše prvé spoločné odsúhlasovacie stretnutie do Hainburgu (Rakúsko), cieľom 
ktorého bude navzájom sa zoznámiť.   

Bude pre nás potešením, ak vás ako aktéra v oblasti zdravia budeme môcť uvítať na 
podujatí okrúhleho stola venovaného téme “zdravia”, ktoré sa uskutoční v rámci projektu 
RegioCoop SK-AT! 
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Program: 

09:30  Príchod a registrácia účastníkov 

10:00  Privítanie zástupcami projektu RegioCoop SK-AT a Initiative Healthacross 

10:15  Zoznámenie sa účastníkov  

10:30 Initiative Healthacross  cezhraničné projekty medzi Dolným Rakúskom a 
jeho susednými štátmi 

11:00 Prezentácia „Interreg V-A pilotného projektu „Bridges for Birth (B204)“  

11:15 Debata o oblastiach a možnostiach pre budúcu spoluprácu v zdravotníctve a 
opatere  

12:00  Obed a zakončenie podujatia 

Moderátor: DR DI Hannes Schaffer, mecca consulting  

Podujatie bude tlmočené  

 

Tešíme sa na vašu účasť! 
S pozdravom  
Váš projektový tím RegioCoop SKAT  

 

V prípade otázok sa obráťte na našich kolegov: 

Ing. Alena Hosch, NÖ.Regional.GmbH, alena.hosch@noeregional.at 
Mag. Dietmar Baurecht, Regionalmanagement Burgenland GmbH, dietmar.baurecht@rmb.at 
Ing. Elena Horanová, Trnavský samosprávny kraj, horanova.elena@trnava-vuc.sk  
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