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Závery z rokovania v Nórsku v roku 2013
A.

Spolupráca s neziskovým sektorom

Uznávame významnú a zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú neziskové organizácie a širšia
občianska spoločnosť v oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu na národnej
a európskej úrovni. Vítame návrh na užšiu spoluprácu medzi EHHF a neziskovým sektorom,
ktorý bude ďalej rozvíjať Trojka (Nórsko, Belgicko a Írsko).
Schvaľujeme Stanovisko o spolupráci s neziskovým sektorom a širšou občianskou
spoločnosťou a žiadame sekretariát, aby zhromažďoval a šíril príklady najlepšej praxe medzi
členmi.
B.

Sekretariát EHHF

EHHF uznáva a schvaľuje prácu pracovnej skupiny sekretariátu, ako aj odporúčania
navrhované v jej správe.
Po ukončení diskusií v skupinách a pléne vítame a ďakujeme Belgicku (Flámsku) za prijatie
úlohy hostiteľa stáleho sekretariátu v kancelárii v Bruseli na nasledujúce 3 roky (január 2014
– december 2016).
S ohľadom na návrhy pracovnej skupiny bolo dohodnuté nasledovné:
Sekretariát:
Sekretariát EHHF bude pôsobiť ako kontaktný bod pre predstaviteľov EHHF s cieľom
umožniť komunikáciu, výmenu informácií a kontaktov medzi nimi, ako aj s EHHF (Stálym
výborom) a nestálymi pracovnými skupinami.

Fórum
Trojka
Stály výbor
Ad-hoc pracovná skupina
Sekretariát

Sekretariát nebude vykonávať lobbing.
Hlavným kontaktným bodom EÚ pre vládny sektor kultúrneho dedičstva zostáva Analytická
skupina.
Pozícia sekretára by sa mala vykonávať na plný úväzok (1 FTE).
Plat by mal zodpovedať mzdovému zaradeniu hostiteľskej organizácie.
Rozpočet z EHHF pokryje plat a cestovné náklady sekretára.
Režijné náklady uhradí hostiteľská organizácia.
Rozpočet
Väčšina prítomných členov EHHF sa rozhodla prisľúbiť celkovú sumu 64 500 – 68 000 €.
Navrhované príspevky budú rozdelené na štyri časti tak, ako to navrhla pracovná
skupina, pričom minimálny príspevok bude 500 EUR so záväzkom na 3 roky na tejto
úrovni.
7 500 € ročne
3 500 € ročne
2 000 € ročne
500 € ročne
Usmernenia o výške príspevkov poskytne systém OSN, ak o to požiada Trojka.
Nová pracovná skupina pomôže Belgicku zostaviť sekretariát tak, aby mohol fungovať od
januára 2014.
Skupina bude zložená z dnešnej Trojky (Nórsko, Belgicko a Írsko) a Veľkej Británie.
Trojka vypracuje projektové návrhy pre členov.
C.

Budúce stretnutia

Upozorňujeme, že nasledujúce stretnutie sa bude konať v Belgicku (2014) a vítame Írsko
ako hostiteľskú krajinu na rok 2015.
Návrhy na usporiadanie nasledujúcich stretnutí predložili Luxembursko a Švajčiarsko.
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