Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

VI. ročník

Marec_2018

Elektronický
informačný

BULLETIN

03/2018

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

VI. ročník

Marec_2018

2

Aktivity ED Lučenec
Mladý Európan
2018 v Banskej
Bystrici
Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2018 v Banskej
Bystrici sa uskutočnilo 27. 03. 2018
za účasti 9 družstiev študentov
druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl
z regiónu. Podujatie organizovalo mesto Lučenec, ako hostiteľská
štruktúra Europe Direct Lučenec v
spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej Bystrici. Záštitu nad súťažou
v roku 2018 prevzal podpredseda
Európskej komisie pre energetickú
úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.
Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku.
Jednotlivé družstvá si zmerali svoje
sily vo vedomostiach a znalostiach
týkajúcich sa problematiky EÚ.
Všetkých účastníkov privítal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír
Hiadlovský, PhD. a Andrej Krchňavý zo Zastúpenia EK na Slovensku.
Súťaž prebiehala v troch súťažných
kolách, prvé kolo – vedomostný
test, druhé kolo – jazyková súťaž v
správnom vyplnení jazykovej krížovky a tretie kolo/finále bolo zamerané na správne zodpovedanie
otázok doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: kvíz s kategóriami osobnosti, symboly a dominanty EÚ.

Po treťom kole boli celkové výsledky nasledovné:
1. miesto: Gymnázium A. Kmeťa
Banská Štiavnica
2. miesto: Katolícke gymnázium
Š. Moyzesa Banská Bystrica
3. miesto: Gymnázium J. Chalúpku Brezno

Víťazi uvedeného regionálne kola
postupujú do celoslovenského kola
súťaže, ktoré sa uskutoční dňa
14.06.2017 vo Vysokých Tatrách.
Držíme im palce!
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Novinky z EÚ
Interrrail - bezplatné cestovanie pre
mladých Európanov
Európska komisia schválila rozhodnutie o financovaní, ktoré sa
týka návrhu Európskeho parlamentu o „bezplatnom poukaze na
Interrail pre Európanov, ktorí dovŕšia 18 rokov“. Na tento program aktívneho občianstva, sociálneho ktorej súčasťou môže byť verejné
sa v roku 2018 vyčlení 12 miliónov začlenenia a solidarity všetkých výberové konanie na výber prJehokvality
cieľom
budeuž navých
eur, čo by malo umožniť približne mladých
Testovanieľudí.
dvojakej
potravín
jar cestovateľov. Tí by mali na
až 30 000 mladým
ľuďom cestovať
a získať skúsenosti,
ktoré prispejú
k posilneniu
európskej
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ponúknuť
mladým
ľuďom
bez
20 000 až 30 000 mladým ľuďom
identity a spoločných európskych hodnôt a podporia spoznávanie európskych miest a kultúr.
Tento
návrh
je
v
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s
ambíciami
EÚ
na
podporu
vzdelávacej
mobility,
aktívneho
cestovať a získať skúsenosti, kto- ohľadu na ich sociálne zázemie leto. Cestovanie bude vo všeobecobčianstva, sociálneho začlenenia a solidarity všetkých mladých ľudí. Jeho cieľom bude
nostivrátane
prebiehať vlakom, cestujúci
alebo
vzdelanie,
ré prispejú k posilneniu európskej
ponúknuť mladým
ľuďom
bez ohľadu navrátane
ich sociálne mladých
zázemie alebo vzdelanie,
mladých ľudí so zníženou pohyblivosťou, možnosť cestovať do zahraničia. Informácie o
by však
ľudípre so
zníženou
pohyblivosťou,
identity a spoločných európskych
novej príležitosti
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18-ročných Európanov
prinesie propagačná kampaň,
ktorej v prípade potreby mali
súčasťou môže byť verejné výberové konanie na výber prvých cestovateľov. mať
Tí by mali
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možnosť
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do
zahraničia.
hodnôt a podporia spoznávanie
cesty po Európe vyraziť už toto leto. Cestovanie bude vo všeobecnosti prebiehať vlakom,
cestujúci by Informácie
však v prípade potreby
mať k dispozícii
aj alternatívne druhy
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druhy
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novej
príležitosti
európskych miest a kultúr. Tento
zohľadňujúce environmentálne hľadisko, čas a vzdialenosť.
návrh je v súlade s ambíciami EÚ pre mladých 18-ročných Európa- vironmentálne hľadisko, čas a
na podporu vzdelávacej mobility, nov prinesie propagačná kampaň, vzdialenosť.

Testovanie dvojakej kvality
potravín už na jar

Správa o Slovensku
2018

Európska komisárka pre spraDo boja proti dvojakej kvalite povodlivosť, ochranu spotrebiteľov travín je zapojených 16 členských
a rodovú rovnosť Viera Jourová v štátov. Usmernenia na riešenie
Prahe oznámila, že spoločná tes- tejto problematiky vydala Komisia
tovacia metodológia pre dvojakú už v septembri 2017, zároveň prekvalitu potravín, na ktorej pracuje bieha komunikácia so zástupcami
Spoločné výskumné centrum (JRC) priemyslu a výrobcov.
Testovanie dvojakej kvality potravín už na jar
bude hotová v apríli. Členské štáty budú môcť začať so skoordinovanou testovacou kampaňou už v
máji.
Testovať sa bude zloženie vybraných produktov, ktoré sa predávajú vo väčšine členských štátov. Testovanie bude zahŕňať aj chemické a
senzorické testy. Prvé výsledky by
mali byť k dispozícii koncom tohto
roka.

Európska komisia zverejnila
hodnotiace správy všetkých krajín Európskej únie. Správy o krajine sú súčasťou Zimného balíčka
Európskeho semestra a analyzujú
hospodársku a sociálnu situáciu v
krajinách. Zároveň sa v nich hodnotí pokrok dosiahnutý pri plnení
minulých odporúčaní pre jednotlivé
krajiny. Analýza vychádza z intenzívneho dialógu, ktorý na technickej
a politickej úrovni prebieha s členskými štátmi i so zainteresovanými
stranami. Na základe analýz v Správe a následných diskusií, Európska
komisia navrhne v máji
ďalšie odporúčania.
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WiFi4EU –
bezplatné Wi-Fi vo
verejných priestoroch

Program WiFi4EU ponúka európskym mestám a obciam financovanie zariadení bezplatného
Wi-Fi pripojenia vo verejných
priestoroch ako knižnice, múzeá,
parky či námestia. Mestá a obce,
ktoré majú o takúto podporu záujem sa môžu od 20. 03. 2018
registrovať na portáli www.WiSpráva o Slovensku 2018
Fi4EU.eu.
V ponuke sú poukazy v hodnote 15 tisíc eur na nákup a inštaláciu zariadení Wi-Fi vo vybraných
centrách verejného života, pričom
náklady na údržbu sietí si mestá a
obce pokryjú z vlastných zdrojov.
Celkovo je do roku 2020 k dispoverejné obstarávanie, súdnictvo,
EU fondy
a riadenie
ľudských
zícii 120
miliónov
eur, táto
suma zdrojo
politikám (výskum a inovácie,
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v zahraničí podobne ako doma. Zapodnikateľskému prostrediu, ako aj kvalite verejnej správy s dôrazom na boj proti korupcií,
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Program WiFi4EU ponúka európskym mestám a obciam financovanie
Spolufinancované
Wi-Fi pripojenia vo verejných priestoroch ako knižnice, múzeá, parky
z rozpočtu
EÚ sa môžu od 20. 03. 2018 r
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záujem
www.WiFi4EU.eu.
V ponuke sú poukazy v hodnote 15 tisíc eur na nákup a inštaláciu

si prenajať auto v zahraničí podobne ako doma. Zahraniční obchodníci nebudú môcť žiadať
uhradenie platby debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. Pre podniky sú
nové pravidlá zárukou väčšej právnej istoty pri cezhraničnom
podnikaní.
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Európske
stáže
Program – “Štipendium Martina Filka
2018”
Dokedy: 26. apríl 2018
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2018/2019

Hlavným cieľom programu je posilnenie analytických kapacít v
štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Jeho
úlohou je získať pre prácu v štátnej
Eurostat zverejnil aktuálne štatistiky, ktoré ukazujú, že až 50% nezamestnaných mladých ľudí správe absolventov popredných
v EÚ vo veku 20 - 34 rokov nie je ochotných zmeniť kvôli práci bydlisko. 21% je ochotných
sa presťahovať v rámci vlastnej krajiny, 12% by zvážilo sťahovanie v rámci EÚ a 17% by sa zahraničných vysokých škôl.
V rámci programu je možné zíspresťahovalo aj mimo EÚ.
Ukazuje sa, že pri ochote sťahovať sa za prácou hrá rolu vzdelanie, pričom vzdelanejšia kať štipendium na pokrytie študijmládež je ochotnejšia pristúpiť k takejto zmene.
ných nákladov (školné, pobytové
Najmenej
ochotná
sťahovať
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je nezamestnaná
mládež
na Malteobčanov
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zverejnil
aktuálne
štatisEurópska
iniciatíva
funnáklady, cestovný grant a študijné
tretiny), v Holandsku a na Cypre. V 17 krajinách EÚ nie je pripravená sťahovať sa za
tiky, ktoré ukazujú, že až 50% ne- guje od roku 2012, odvtedy podprácou viac ako polovica nezamestnaných mladých ľudí.
pomôcky a cestovné poistenie) pozamestnaných
mladých
ľudí v EÚmládeže
vo porilo
niektorú
z nich
približne
Na
Slovensku je 14%
nezamestnanej
ochotných
presťahovať
sa za prácou
v
čas max. 2 rokov.
rámci
a 23% vnie
rámci
EÚ.
vekuSlovenska
20 - 34 rokov
je ochotných
9 miliónov občanov zo všetkých
Oprávnenými žiadateľmi sú obEurópska iniciatíva občanov funguje od roku 2012, odvtedy podpo
zmeniť kvôli práci bydlisko. 21% je 28 členských štátov. Vyše milióna
čania
SR,občanov
ktorí zo
savšetkých
uchádzajú
o štúpribližne
9 miliónov
28 členských
štátov. Vyše
ochotných sa presťahovať v rám- podpisov sa doteraz podarilo vydoteraz podarilo vyzbierať štyrom úspešným iniciatívam a na tri z nich s
dium,opatrenia.
sú prijatí na štúdium alebo
Európska iniciatíva občanov: zapojilo sa už 9 miliónov ľudí
prijať nadväzné
ci vlastnej krajiny, 12% by zvážilo zbierať štyrom úspešným iniciatíZo štyroch
iniciatív
nadviazala
na „Stop vivisekci
už úspešných
študujú
na Komisia
vysokých
školách
nelegislatívnymi opatreniami; na iniciatívu „Právo na vodu (Righ
sťahovanie v rámci EÚ a 17% by sa vam a na tri z nich sa Komisia zav revíziou
zahraničí.
je iniciatíva
potrebreagovala
smernice Žiadosť
o pitnej vode;
za zákaz gly
presťahovalo aj mimo EÚ.
viazala prijať nadväzné opatrenia.pesticídov viedla k predloženiu legislatívneho návrhu na zlepšenie transp
né
poslať
najneskôr
do
26.
apríla
posudkov a procesov rozhodovania.
Ukazuje sa, že pri ochote sťahovať
Zo štyroch úspešných iniciatív
Od apríla
2012 bolo
celkovo
zamietnutých
2018
spolu
s zaregistrovaných
prílohami 48
nainiciatív,
odbor.
sa za prácou hrá rolu vzdelanie, pri- Komisia nadviazala na „Stop vivibolo 22.
vsv@minedu.sk.
čom vzdelanejšia mládež je ochot- sekcii (Stop vivisection)“ nelegisVšetky potrebné
informácie o
EURÓPSKE
STÁŽE
nejšia pristúpiť k takejto zmene.
latívnymi opatreniami; na iniciatíprograme si prečítaj na: https://
Najmenej ochotná sťahovať sa za vu „Právo na vodu (Right2Water)“
Program
– “Štipendium Martina Filka 2018”
www.saia.sk/sk/aktuality/stipenprácou je nezamestnaná mládež na Komisia reagovala revíziou smerdium-martina-filka-2018-podpoMalte (viac ako dve tretiny), v Ho- nice o pitnej vode; iniciatíva za
ra-riadneho-studia-v-na-p
landsku a na Cypre. V 17 krajinách zákaz glyfozátu a toxických pestiEÚ nie je pripravená sťahovať sa za cídov viedla k predloženiu legislaprácou viac ako polovica nezamest- tívneho návrhu na zlepšenie transnaných mladých ľudí.
parentnosti vedeckých posudkov a
procesov rozhodovania.
Na Slovensku je 14% nezamestOd apríla 2012 bolo celkovo zananej mládeže ochotných presťaho- registrovaných 48 iniciatív, zavať sa za prácou v rámci Slovenska mietnutých žiadostí o registráciu
a 23% v rámci EÚ.
bolo 22.
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https://www.saia.sk/sk/aktuality/stipendium-martina-filka-2018-podpora-riadneho-studia-vna-p

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
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Europe Direct Lučenec

Výzva – “Férovka”

Európske
súťaže

Dokedy: 27. apríl 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhodnotenie - jún 2018
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Súťaž mladých
tvorcov videa –
“RECfruit 2018”

“Škola je miesto, kde sa vytvára naša
(ne)tolerancia k podvádzaniu a korupcii.”
“Férovka” je iniciatívou Nadácie Zastavme
korupciu pod záštitou prezidenta Andreja
Kisku, v rámci ktorej bude vybraným
p r o j e k t o m p o s k y t n u t á odborná a finančná
pomoc.
V rámci programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné,
Na školách v našej krajine sme často svedkami
pobytové náklady, cestovný grant a študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas max. 2
nežiadúcich javov, ako je šikana, zneužívanie
rokov.
moci a protekcia. Z tohto dôvodu je hlavnou
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium
ambíciou výzvy vytvárať na školách prostredie, ktoré pôsobí ako antikorupčné očkovanie –
alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí. Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do
pretože len zaočkovaní budú v budúcnosti voči korupcii imúnnejší.
26. apríla 2018 spolu s prílohami na odbor.vsv@minedu.sk.
O podporu sa v rámci výzvy môžu uchádzať učitelia, žiaci, rodičia a členovia školskej
komunity zo všetkých stredných škôl vrátane gymnázií, stredných odborných škôl V
a š e t k y p o t r e b n é i n f o r m á c i e o p r o g r a m e s i p r e č í t a j na:
https://www.saia.sk/sk/aktuality/stipendium-martina-filka-2018-podpora-riadneho-studia-vkonzervatórií na celom Slovensku. Na registráciu projektov slúži prihlasovací formulár.
na-p
Autori najlepšieho projektu pocestujú na študijnú cestu do Fínska. Autori všetkých úspešných
projektov navyše dostanú darček od partnera výzvy,
Uzávierka podávania projektov je 27. apríl 2018, všetky potrebné informácie o výzve nájdeš
na: http://naferovku.sk/

Výzva – “Férovka”

Dokedy: 27. apríl 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhodnotenie - jún 2018

“Škola je miesto, kde sa vytvára
naša (ne)tolerancia k podvádzaniu
a korupcii.”S ú“Férovka”
ť a ž m l a d ý c hje iniciatvorcov videa –
tívou Nadácie
Zastavme korup“RECfruit 2018”
ciu pod záštitou
prezidenta AnDokedy: 21. máj 2018
Slovensko
dreja Kisku,Kde:
v
rámci
ktorej bude
Kedy: vyhlásenie
výsledkov
23.
jún
2018
vybraným projektom poskytnutá odborná a finančná pomoc.
Na školách v našej krajine sme
často svedkami nežiadúcich javov,
ako je šikana, zneužívanie moci a
protekcia. Z tohto dôvodu je hlavnou ambíciou výzvy vytvárať na
školách prostredie, ktoré pôsobí
ako antikorupčné očkovanie – pre-

Granty SR a EÚ
Grantový program
“Na prírodno 2018”
Uzávierka: 2. máj 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
Jednou z priorít Nadácie EPH je
aj ochrana a zachovávanie životného prostredia.
Cieľom grantového programu “Na_prirodno_2018” je podpora projektov inštitúcií a organizácií
v oblasti ochrany a zachovávania
prírodných pamiatok.
Program sa zameria na:
• tvorbu a obnovu turistických
chodníkov

Dokedy: 21. máj 2018
tože len zaočkovaní budú v budúcKde: Slovensko
nosti voči korupcii imúnnejší.
Kedy: vyhlásenie výsledkov
O podporu sa v rámci výzvy
- 23. jún 2018
môžu uchádzaťučitelia, žiaci, rodičia a členovia školskej komunity
Cieľom súťaže je podporiť zazo všetkých stredných škôl vrátatalenty v oblasti videoEURÓPSKEčínajúce
SÚŤAŽE
ne gymnázií, stredných odborných
tvorby
a
otvoriť
im cestu do sveta.
– “Férovka”
škôl a konzervatórií naVýzva
celom
SloPre účastníkov tak môže byť práve
Dokedy:
27. apríl 2018
vensku. Na registráciu
projektov
Kde: Slovensko
táto súťaž naštartovaním ich kaKedy: vyhodnotenie - jún 2018
slúži prihlasovací formulár.
riéry. Súťaž “RECfruit 2018″ je
Autori najlepšieho projektu
po-kde sa vytvára naša
“Škola je miesto,
určená
pre mladých tvorcov vo
(ne)tolerancia k podvádzaniu
a korupcii.”
cestujú na študijnú cestu
do
Fín- Nadácie Zastavme
“Férovka”
je iniciatívou
veku Andreja
15-26 rokov. Tvojou úlohou
pod záštitou prezidenta
ska. Autori všetkýchkorupciu
úspešných
Kisku,
v rámci ktorej bude vybraným
je
vytvoriť,
prípadne prihlásiť svop r o j e k t o m p o s k y t n u t á odborná a finančná
projektov navyše dostanú
darček
pomoc.
je už vytvorené video v trvaní 1 – 3
Na školách v našej krajine sme často svedkami
od partnera výzvy,
nežiadúcich javov, ako je šikana,
zneužívanie
minúty.
Video má byť kreatívnou
moci projektov
a protekcia. Z tohto dôvodu je hlavnou
Uzávierka podávania
ambíciou výzvy vytvárať nareakciou
školách prostredie,
pôsobí ako
antikorupčnéktorou
očkovanie –
naktorétému
súťaže,
pretože len
zaočkovaní budú v budúcnosti voči korupcii imúnnejší.
je 27. apríl 2018, všetky
potrebje “Práve
včas”.
témaa členovia
nie ješkolskej
niO podporu sa v rámci výzvy
môžu uchádzať
učitelia,Táto
žiaci, rodičia
né informácie o výzvekomunity
nájdeš
na: stredných škôl vrátane gymnázií, stredných odborných škôl a
zo všetkých
jakým
spôsobom
limitovaná,
môže
konzervatórií na celom Slovensku.
Na registráciu
projektov slúži
prihlasovací formulár.
http://naferovku.sk/ Autori najlepšieho projektu pocestujú na študijnú cestu do Fínska. Autori všetkých úspešných
ísť
o
reakciu
na
akúkoľvek
životnú
projektov navyše dostanú darček od partnera výzvy,
Uzávierka podávania projektov je 27. apríl 2018, všetky potrebné informácie o výzve nájdeš
situáciu. Dôležitá je najmä kvalita
na: http://naferovku.sk/
• ochranu a revitalizáciu význam- nápadu a spracovania.
S ú ť a ž lokalít,
mladých
ných prírodných úkazov,
tvorcov videa –
zaujímavostí, vodných
tokov2018”
“RECfruit
• tvorbu ekokoridorov Dokedy: 21. máj 2018
Kde: Slovensko
• na podporu ďalších aktivít
venuKedy: vyhlásenie
výsledkov - 23. jún 2018
júcich sa ochrane prírody
a environmentalistike, spolu so vzdelávaním v tejto oblasti
Program je určený pre mimovládne organizácie, samosprávy miest
O víťazoch rozhodne odborná poa obcí, školy a školské zariadenia rota zložená z profesionálnych kaa komunitné centrá, ktoré použi- meramanov, umelcov a nadšencov
jú na registráciu svojich projektov do sveta videa, ktorí sú zároveň priformulár - https://nadaciaeph.sk/ pravení poradiť a pomôcť. Pre víťapresmerovanie/?program=12 De- za sú prichystané hodnotné vecné a
adline pre ich prihlasovanie je 2. finančné odmeny.
máj 2018.
Všetky potrebné informácie o súVšetky potrebné informácie o ťaži sa nachádzajú na: http://www.
programe nájdeš na: http://mladez. recfruit.sk Môžeš si pozrieť aj motisk/wp-content/uploads/2018/04/ vačné video na: https://www.youtuProgram_Na_prirodno_2018.pdf
be.com/watch?v=xdhRWPDKVEI

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

V š e t k y p o t r e b n é i n f o r m á c i e o p r o g r a m e n á j d e š n a : http://mladez.sk/wpcontent/uploads/2018/04/Program_Na_prirodno_2018.pdf
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Grantový program “Kvalita vzdelávania”

Grantový
program “Kvalita vzdelávania”
Uzávierka: 15. jún 2018
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Uzávierka: 15. jún 2018
Grantový program “Kvalita vzdelávania” patrí v Nadácii Tatra banky k najstarším existuje už
Maximálna
výška grantu: 5 000 eur
od roku 2006. V roku 2018 sa program rozširuje aj pre cieľovú skupinu mimovládnych
neziskových organizácií.
Grantový
program
“Kvalita
vzdeProjekty
musiaproces
spĺňať
Ambíciou
grantového
programu
stále
ostáva priblížiť
vzdelávací
na nasledovslovenských
vysokých
školách
štandardom
moderného
vzdelávacieho
procesu
svetových
renomovaných
lávania” patrí v Nadácii Tatra ban- né kritériá:
vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
ky
k najstarším existuje už od roku
• inovatívnosť
Projekty musia spĺňať nasledovné kritériá:
2006.
V roku 2018 sa program
• medzinárodná spolupráca
 inovatívnosť
 medzinárodná
rozširuje
aj pre spolupráca
cieľovú skupinu
• prepojenie na prax
 prepojenie na prax
mimovládnych neziskových or• udržateľnosť zmien
 udržateľnosť zmien
ganizácií.
Ambíciou
grantového
Projekty
potrebné
Projekty je potrebné zaregistrovať najneskôr do
15. júnaje 2018,
na ich zaregistroprihlasovanie
slúži online formulár.
Všetky potrebné
o programe
na:
programu
stále ostáva
priblížiťinformácie
vať najneskôr
dosi15.môžeš
júna pozrieť
2018, na
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
vzdelávací
proces na slovenských ich prihlasovanie slúži online for-

vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu
svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym
potrebám praxe.

mulár. Všetky potrebné informácie
o programe si môžeš pozrieť na:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/
index.php/grantove-programy/
kvalita-vzdelavania/

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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