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Aktivity ED Lučenec
Mladý Európan 2018 v Lučenci

Po treťom kole boli celkové 
výsledky nasledovné:
1. miesto: 
Obchodná akadémia Lučenec                                                                                     
2. miesto: 
Súkromné gymnázium Lučenec                                                                                 
3. miesto: 
Gymnázium I. Kraska R. Sobota

Víťazom srdečne blahoželáme 
a študentom z Obchodnej akadé-
mie Lučenec držíme palce v postu-
pe do celoslovenského kola súťaže, 
ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2017 
vo Vysokých Tatrách.

Dňa 5.4.2018 sa konalo regionál-
ne kolo vedomostnej súťaže Mladý 
Európan 2018 v Lučenci. Poduja-
tie organizovalo mesto Lučenec, 
ako hostiteľská štruktúra Euro-
pe Direct Lučenec v spolupráci so 
Zastúpením Európskej komisie na 
Slovensku. Záštitu nad súťažou 
v roku 2018 prevzal podpredseda 
Európskej komisie pre energetickú 
úniu, pán Maroš Šefčovič. Partne-
rom súťaže je Úrad vlády SR.

Cieľom podujatia bolo zvýšiť 
povedomie participatívneho ob-
čianstva Európskej únie medzi 
študentmi stredných škôl na Slo-
vensku. Do súťaže sa zapojilo 8 
družstiev študentov druhých a 
tretích ročníkov gymnázií a  stred-
ných odborných škôl z regiónu. 
Jednotlivé družstvá si zmerali svoje 
sily vo vedomostiach a znalostiach 
týkajúcich sa problematiky EÚ.

Súťaž prebiehala v troch súťaž-
ných kolách, prvé kolo – vedo-
mostný test, druhé kolo – jazyková 
súťaž v správnom vyplnení jazy-
kovej krížovky a tretie kolo/finále 
bolo zamerané na správne zodpo-
vedanie otázok doplnených obráz-
kami z nasledovných oblastí: kvíz 
s kategóriami osobnosti, symboly 
a dominanty EÚ.
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Účasť ED Lučenec 
na podujatí 
#MYSMEEÚ

Informačné centrum Europe 
Direct Lučenec sa formou pre-
zentačného stánku zúčastnilo 
podujatia #MYSMEEÚ 10. 04. 
2018 na Technickej univerzite vo 
Zvolene. Podujatie má formu Ná-
rodného konventu o EÚ s know-
how na Slovensku a je iniciatívou 
Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí. Zámerom 
podujatia je zdôrazniť fakt medzi 
študentmi, podnikateľmi, predsta-
viteľmi samospráv, mimovládnych 
organizácií a cirkví, že Európska 
únia je náš životný priestor a všet-
ko, čo sa deje v Únii priamo alebo 
nepriamo ovplyvňuje naše životy, 
aká je jej pridaná hodnota, ale čo 
by sme na Únii chceli zmeniť.

Seminár EÚ pre mladých v Spojenej škole v Detve

Vo štvrtok 19.04.2018 sa konal 
seminár EÚ pre mladých v Spo-
jenej škole v Detve za účasti náš-
ho Informačného centra Europe 
Direct Lučenec. Študenti získali 
aktuálne informácie, čo ponúka EÚ 
pre mladých v súčasnosti a to napr. 
štúdium, stáže, práca v EÚ. Na se-
minári tiež odzneli aj informácie o 
aktuálnych témach v EÚ: 10 priorít 
Európskej komisie, Európa 2020, 
Investičný plán pre Európu, téma 
volieb do Európskeho parlamentu 
v roku 2019 a tiež predsedníctvo 
Bulharska v Rade EÚ a Európsky 
rok kultúrneho dedičstva 2018. 

Ďakujeme pekne za aktívnu účasť 
študentov na seminári a tiež za 
spoluprácu a ústretovosť Spojenej 
školy v Detve.      
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Novinky z EÚ 
Online platformy: nové štandardy  
transparentnosti a spravodlivosti

 

Navrhované pravidlá prinášajú:
Zvýšenie transparentnosti - 

poskytovatelia elektronických 
sprostredkovateľských služieb 
musia zabezpečiť, aby ich obchod-
né podmienky boli zrozumiteľné a 
ľahko prístupné.

Efektívnejšie riešenie sporov - 
poskytovatelia elektronických 
sprostredkovateľských služieb 
musia zriadiť interný systém na 
riešenie sťažností. Aby sa uľahči-
lo mimosúdne urovnanie sporov, 
budú musieť vo svojich obchod-
ných podmienkach uviesť nezávis-
lých a kvalifikovaných mediátorov.

Zriadenie strediska EÚ na mo-
nitorovanie vplyvu nových pravi-
diel - stredisko bude monitorovať 
aktuálne aj nové problémy a príle-
žitosti v digitálnej ekonomike.

Jednoduchšie pravidlá pre 
obchodné spoločnosti Špeciálny   

Eurobarometer:  
žijeme v EÚ 
spravodlivo? 

 
Z nového prieskumu vyplýva, že 

podľa väčšiny Európanov je život 
vo všeobecnosti spravodlivý, zne-
pokojujú ich však justičné otázky, 
politické rozhodnutia či príjmová 
nerovnosť. Väčšina Európanov si 
myslí, že ich život prebieha prevaž-
ne spravodlivo a že majú rovnaké 
príležitosti na úspešný život.

 Európska komisia dnes navrhla 
nové pravidlá pre obchodné spo-
ločnosti s cieľom uľahčiť im zlučo-
vanie, rozdeľovanie alebo presú-
vanie sa v rámci jednotného trhu. 
Nové pravidlá zároveň ochránia 
zamestnanecké práva a zabránia 
zneužívaniu daňového systému. 
V súčasnosti sú predpisy v jed-
notlivých členských štátoch veľmi 
rozdielne alebo s nimi súvisia ad-
ministratívne prekážky. Komplex-
ný online systém na registráciu 
spoločností je k dispozícii len v 17 
členských štátoch. Podľa nových 
pravidiel by mali mať spoločnos-

ti vo všetkých členských štátoch 
možnosť jednoducho online sa 
registrovať či založiť si pobočku, 
ako aj jednoducho nahrávať doku-
menty do obchodných registrov. 
Vďaka digitalizácii sa tak založenia 
spoločnosti stáva efektívnejším a 
z hľadiska nákladov aj výhodnej-
ším. Online registrácia je v prieme-
re 3 krát lacnejšia a ušetrí polovicu 
času v porovnaní s „papierovou“ 
procedúrou. Online registrácia a 
skladovanie dokumentov by podľa 
odhadov znamenalo pre európske 
podniky celkovú úsporu  42 až 84 
miliónov eur.

Európska komisia navrhuje nové 
pravidlá pre online platformy, kto-
ré poskytujú malým podnikom zá-
sadné služby v prostredí digitálnej 
ekonomiky, ako sú napríklad vy-
hľadávače. V rámci prieskumu Eu-

robarometra takmer polovica (42 
%) malých a stredných podnikov, 
ktoré sa vyjadrili, uviedla, že elek-
tronické trhy používa na predaj vý-
robkov a služieb.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/


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

Apríl_2018 5

Niektoré zistenia:

• Vyše polovica respondentov  v 
EÚ sa domnieva, že ľudia majú 
rovnaké príležitosti na úspešný 
život (58 %), na Slovensku si to 
myslí 42% opýtaných;

• Len 32 % opýtaných súhlasí s 
tým, že politické rozhodnutia sa 
uplatňujú jednotne na všetkých 
občanov, a 48 % s tým nesúhlasí. 
Celkovo možno vyvodiť záver, že 
čím sú ľudia vzdelanejší, mladší 
a solventnejší, tým častejšie si 
myslia, že majú spravodlivé pod-
mienky. 

• Vyše 98 % respondentov je pre-
svedčených, že pre úspešný ži-
vot je nevyhnutné pevné zdravie 
a kvalitné vzdelávanie, a 93 % si 
myslí, že sú prinajmenšom dôle-
žité. Vyše 90 % zároveň za ne-
vyhnutné alebo dôležité prvky 
považuje usilovnosť a vhodné 
známosti.
 

 

Slovenskí respondenti:

• Až 74% (EÚ 83%) slovenských 
respondentov súhlasilo s výro-
kom, že sa vo všeobecnosti po-
važujú za šťastného človeka, 68% 
(EÚ 78%) pokladá svoj zdravotný 
stav za dobrý;

• Pre úspešný život je pre Slová-
kov najdôležitejšie: dobré zdravie 
(55%), mať šťastie (37%) a usilov-
ne pracovať (35%). Potom nasle-
duje potreba poznať tých správ-
nych ľudí (26%) a potom dobré 
vzdelanie (25%).

• Až 91% Slovákov súhlasí, že v sú-
časnosti sú na Slovensku rozdiely 
v príjmov ľudí príliš veľké,  85% je 
za to, aby boli prijaté opatrenia na 
zníženie príjmových rozdielov.

• Slováci z prieskumu vychádzajú 
ako nedôverčiví: na otázku či si vo 
všeobecnosti myslia, že väčšine 
ľudí v ich krajine môžu dôverovať 
odpovedalo kladne iba 23% res-
pondentov,  čo je najmenej v celej 
EÚ, pred nami sú Cyprus a Gréc-
ko s 24%, naopak, najdôverčivejší 
sú Fíni(85%), a Dáni (82%).

Lepšia konkurencie- 
schopnosť maloob-
chodného sektora 

 
Maloobchodný sektor je jedným 

z najväčších odvetví hospodár-
stva EÚ. Takmer jeden človek z 
desiatich pracuje v jednom z viac 
než 3,6 milióna maloobchodných 
podnikov. Práve preto Komisia 
uverejnila usmernenia, ktoré majú 
členským štátom a hospodárskym 
subjektom pomôcť  prekonávať sú-
časné problémy v tomto sektore.

V ktorých hlavných oblastiach 
môžu členské štáty ešte pokročiť?

• Uľahčenie zakladania maloob-
chodných podnikov

• Zmiernenie obmedzení každo-
dennej prevádzky predajní

• Nové prístupy na podporu živo-
taschopnosti mestských centier

• Okrem toho sa zavádza koncept 
ukazovateľa obmedzení malo-
obchodu (Retail Restrictiveness 
Indicator – RRI), ktorý poskytuje 
užitočný pohľad na súčasný stav 
tohto sektora v členských štá-
toch.
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Nová dohoda pre spotrebiteľov 

ktoré poškodia veľký počet spotre-
biteľov v celej EÚ. Výška pokút sa 
v jednotlivých členských štátoch 
značne líši a je často príliš nízka na 
to, aby mohla mať skutočne odstra-
šujúci účinok, hlavne na spoločnos-
ti podnikajúce cezhranične a vo veľ-
kom rozsahu.

Na základe dnešného návrhu 
budú mať vnútroštátne orgány prá-
vomoc koordinovane ukladať účin-
né, primerané a odrádzajúce pokuty 
pričom pokuta môže dosiahnuť až  
4 % ročného obratu obchodníka v 
príslušnom členskom štáte. Člen-
ské štáty budú mať možnosť stano-
viť vyššie maximálne pokuty.
4. Riešenie dvojakej kvality spot-
rebného tovaru
• Komisia navrhuje, aby sa v smer-

nici o nekalých obchodných 
praktikách výslovne stanovilo, 
že výrobky nemožno predávať 
vo viacerých členských štátoch s 
tým, že sú totožné, keď majú vý-
razne odlišné zloženie alebo vlast-
nosti.

• Spoločné výskumné centrum 
Komisie (JRC) práve dokončuje 
avizovanú spoločnú testovaciu 
metódu a v máji 2018 bude koor-
dinovať testovanie zamerané na 
potravinové výrobky.  

5. Lepšie podmienky pre podniky
Nové návrhy odstránia zložité po-

vinnosti a neprimeranú záťaž, ktorú 
pre obchodníkov predstavuje právo 
spotrebiteľov odstúpiť od zmluvy 
(napríklad nebudú musieť vrátiť pe-
niaze, kým reálne im nebol vrátený 
reklamovaný tovar). Vďaka novým 
pravidlám budú mať obchodníci 
takisto väčšiu voľnosť pri komuni-
kácii so spotrebiteľmi, budú môcť 
využívať nové prostriedky online 
komunikácie, ako sú webové for-
muláre alebo chaty.

Európska komisia predstavila ob-
sažný balík opatrení v prospech eu-
rópskych spotrebiteľov, vďaka kto-
rému budú môcť Európania lepšie 
čeliť výzvam modernej doby a budú 
väčšmi chránení pred rozsiahlymi 
podvodmi. Hoci už teraz máme v 
EÚ jedny z najprísnejších pravidiel 
na ochranu spotrebiteľa na svete, 
nedávno sa vyskytli prípady, ktoré 
ukázali, že súčasné predpisy a ich 
presadzovanie majú svoje hranice. 

Dnešný návrh obsahuje:

1. Posilnenie spotrebiteľských 
práv na internete
• Väčšia transparentnosť interneto-

vých obchodov – jasné informácie 
či nakupujete  výrobky alebo služ-
by od obchodníka alebo súkrom-
nej osoby a či ste v prípade kom-
plikácií chránení spotrebiteľskými 
právami.

• Nové spotrebiteľské práva vo 
vzťahu k „bezplatným“ digitálnym 
službám – právo na určité infor-
mácie možnosť odstúpenia od 
zmluvy do 14 dní sa rozšíri aj na 
„bezplatné“ digitálne služby, pri 
ktorých spotrebitelia síce neplati, 
ale poskytujú svoje osobné údaje 
(napríklad: cloudové úložiská, so-
ciálne médiá či emailové účty).

2. Nástroje na presadzovanie prá-
va a získania odškodnenia

Žaloby v zastúpení na európsky 
spôsob – podľa nových návrhov 
bude môcť oprávnený subjekt, na-
príklad spotrebiteľská organizá-
cia, požadovať nápravu (napríklad 
odškodnenie alebo opravu) v mene 
skupiny spotrebiteľov, ktorí boli 
poškodení nezákonnou obchodnou 
praktikou. Podľa návrhu by malo 
byť takéto zastúpenie bezplatné.

Lepšia ochrana pred nekalými 
obchodnými praktikami – súčasné 
právne predpisy neumožňujú doža-
dovať sa adekvátnej nápravy v prí-
pade nekalých obchodných praktík. 
V súčasnosti je to v tejto oblasti 
rozhodnutie členského štátu, podľa 
dnešného návrhu by mali spotrebi-
telia vo všetkých členských štátoch 
mať v prípade nekalých obchodných 
praktík, ako napr. agresívneho ale-
bo zavádzajúceho marketingu, prá-
vo napríklad na finančnú kompen-
záciu a ukončenie zmluvy.
3. Účinné pokuty za porušenie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
ochrany spotrebiteľa

Tu Komisia navrhuje posilniť 
právomoc orgánov EÚ na ochranu 
spotrebiteľa, ktoré momentálne nie 
sú dostatočne vybavené na to, aby 
mohli ukladať pokuty za praktiky, 
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Takmer jeden milión osôb získal 
v roku 2016 občianstvo EÚ  

 
V roku 2016 získalo občianstvo 

členského štátu Európskej únie 
(EÚ) približne 995 000 osôb, čo je 
oproti rokom 2015 (841 000 osôb) 
a 2014 (889 000 osôb) nárast.

V prvej trojke medzi poskytova-
teľmi štátneho občianstva v EÚ 
boli v roku 2016 Taliansko, Špa-
nielsko a Spojené kráľovstvo. Cel-
kovo,  32,5% príjemcov občianstva 
pochádza z Európy, 29.6 z Afriky a 
20.9 z Ázie.

Viac ako dvojnásobne narástol v 
roku 2016 počet štátnych prísluš-
níkov Spojeného kráľovstva, ktorí 
získali občianstvo iného členského 
štátu EÚ.

Slovensko udelilo štátne občian-
stvo 484 osobám, z toho  21.7% 
tvorili občania Českej republiky, 
19.4 % Srbi a 15.9% Ukrajinci.

Čo sa týka miery naturalizácie 
je Slovensko v rebríčku tretie od 
konca, pred nami sú Litva a Ra-
kúsko (menej ako 1 udelené štátne 
občianstvo na 100 cudzincov s tr-
valým pobytom). 

 

Európske 
stáže
Medzinárodné  
parlamentné štipen-
dium v nemeckom 
Spolkovom sneme 

Dokedy: 30. jún 2018
Kde: Nemecko
Kedy: akademický rok 2018/2019

Medzinárodné parlamentné 
štipendium 2019 – “IPS” v ne-
meckom Spolkovom sneme je 
určené slovenským štátnym prí-
slušníkom s ukončeným vyso-
koškolským štúdiom (B.A., B.S., 
M.A., diplom, magisterský titul, 
štátna skúška alebo doktorát).

Uchádzači by mali veľmi dobre 
ovládať nemčinu – minimálne B2, 
v čase zapojenia sa do programu 
byť mladší ako 30 rokov a mali 
by mať záujem o politiku a sna-
hu pomôcť demokratickému Slo-
vensku. Ide o 5-mesačný študijný 
program pod záštitou Nemeckého 
Veľvyslanectva v Bratislave.

Deadline pre prihlasovanie sa do 
programu je 30. jún 2018, všet-
ky potrebné informácie v nemčine 
nájdeš na: https://www.bundestag.
de/europa_internationales/ips/
slowakei/245054 

Európske súťaže
Moje sociálne mesto - Európska  
fotografická súťaž pre amatérskych  
a profesionálnych fotografov

Dokedy: 30. jún 2018 
Kde: Brusel

10. ročník každoročnej európskej 
fotografickej súťaže nesie v tomto 
roku názov „Moje sociálne mesto“. 
Do fotografickej súťaže sa môžu 

zapojiť všetci obyvatelia 28 člen-
ských štátov EÚ, ktorí majú viac 
ako 18 rokov. Súťaž je určená ama-
térskym, ako aj profesionálnym 
fotografom. Každý účastník môže 
zaslať len jednu fotografiu. Bližšie 
informácie na: http://pescor.eu 
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Súťaž 
Nahraj, pošli, 
vyhraj

Európske spotrebiteľské cen-
trum v SR dňa 20. 4. 2018 spus-
tilo súťaž s názvom „Nahraj, pošli, 
vyhraj“. Účastníci majú príležitosť 
vytvoriť videospot, ktorý zaujme, 
zabaví a priblíži ľuďom práva či po-
stupy, ktoré môžu využiť napríklad 
pri:
• nákupe z e-shopu, keď hrozí 

strata peňazí – nedoručená ob-
jednávka/ doručenie fejku

• meškaní alebo zrušení letu/ stra-
te alebo poškodení batožiny

• geografickom blokovaní pri ná-
kupoch cez internet

• Videospoty je možné zaslať do 15. 
júna 2018. Viac o súťaži sa do-
zviete na našej stránke esc-sr.sk/
novinky/gopro

Príležitosť pre študentov žurnalistiky
neho fondu alebo Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja (EBRD). 
Výhrou je výlet do Bruselu a účasť 
na podujatí European Week of Ci-
ties and Regions v októbri. Výher-
com budú ponúknuté aj školenia v 
oblasti žurnalistiky a komunikácie.

Prihlasovanie možné tu: 
http://ec.europa.eu/regional_po-

licy/regions-and-cities/#!/journa-
lists/youth4regions

Súťažné príspevky je možné 
zaslať v ktoromkoľvek z 24 oficiál-
nych jazykov EÚ.

GRANTY SR A EÚ
VentureEU: 2,1 miliardy EUR na podporu 
investícií do rizikového kapitálu

 

 
Do 28. júna 2018 sa môžu štu-

denti žurnalistiky hlásiť do súťa-
že  Youth4Regions. Stačí poslať 
textový alebo video príspevok o 
projekte financovanom z Kohéz-

Európska komisia a Európ-
sky investičný fond (EIF) spustili 
program celoeurópskeho fondu 
fondov rizikového kapitálu (Ven-
tureEU) s cieľom zvýšiť objem in-
vestícií do inovatívnych startupov 
a podporiť expanziu inovatívnych 
podnikov v Európe. VentureEU 
poskytne európskym inovátorom 
nové zdroje financovania, čím im 
umožní dostať sa na pozície po-
predných svetových spoločností. 
Očakáva sa, že v celej EÚ získa prí-
stup k týmto zdrojom financovania 
približne 1 500 začínajúcich a roz-
širujúcich sa podnikov.

Komisia a EIF oznámili názvy 
šiestich fondov, ktoré sa podieľajú 
na programe a získajú podporu EÚ 
na dosiahnutie cieľa investovať do 
európskeho trhu s rizikovým ka-
pitálom. Vďaka finančnej podpore 

EÚ vo výške 410 miliónov EUR 
majú fondy mobilizovať až 2,1 mi-
liardy EUR z verejných a súkrom-
ných investícií. V dôsledku toho sa 
očakáva, že sa podarí prilákať 6,5 
miliardy EUR nových investícií do 
inovatívnych startupov a rozširu-
júcich sa podnikov v celej Európe, 
čím sa zdvojnásobí objem terajšie-
ho rizikového kapitálu v Európe.

Európska únia poskytne základ-
né investície až do výšky 410 mi-
liónov EUR vrátane 67 miliónov 
EUR z vlastných fondov EIF: 200 
miliónov EUR z kapitálového ná-
stroja InnovFin v rámci programu 
Horizont 2020, 105 miliónov EUR 
z programu COSME (program EÚ 
pre malé a stredné podniky) a 105 
miliónov EUR z Európskeho fon-
du pre strategické 
investície (EFSI), 
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tzv. Junckerovho plánu. 
Zvyšok financií získa-
jú vybraní správcovia 

fondov predovšetkým od nezávis-
lých investorov. Tento program 
prispeje aj k fungovaniu únie kapi-
tálových trhov, pre ktorú je riziko-
vý kapitál dôležitý, v Európe však 
nie je dostatočne rozvinutý. V roku 
2016 napríklad investovali fondy 
rizikového kapitálu v EÚ približne 
6,5 miliardy EUR, kým v USA to 
bolo 39,4 miliardy EUR.

Grantový program 
“Spojme sa pre dobrú vec”

Uzávierka: 23. máj 2018
Maximálna výška grantu: 
3 000 eur

“Máš záujem zlepšiť miesto, v 
ktorom žiješ? Vnímaš problémy vo 
svojom okolí a máš nápad, ako ich 
vyriešiť? Máš predstavu, ako do 
diania v komunite zapojíš mladých 
ľudí, staršiu generáciu, aj sociál-
ne či zdravotne znevýhodnených 
obyvateľov? Veríš, že Tvoj projekt 
pomôže skrášliť prostredie, utužiť 
vzťahy v komunite a prispeje k po-
zitívnej zmene?”

14. ročník grantového progra-
mu Nadácie Orange “Spojme sa pre 
dobrú vec” je určenývšetkým, ktorí 
sa snažia niečo zmeniť a skvalitniť 
život na Slovensku nielen sebe, ale 
aj svojmu okoliu.

Sústredí sa na:
• podporu angažovanosti ľudí a 

zvyšovanie záujmu o ich okolie

• podporu komunitných aktivít s 
dlhodobým dopadom a so zabez-
pečením udržateľnosti

• revitalizáciu, sprístupňovanie a oži-
vovanie verejných priestranstiev

• iné zmysluplné aktivity podpo-
rujúce komunitný rozvoj, dob-
rovoľníctvo a aktívne zapojenie 
znevýhodnených skupín do ko-
munitného života
Neformálne skupiny aktívnych 

občanov a mimovládne organizá-
cie použijú na prihlasovanie svo-
jich projektov registračný for-
mulár, deadline je 23. máj 2018.
Všetky potrebné informácie nájdeš 
na: https://www.nadaciaorange.sk/
sk/co-sa-u-nas-deje/premente-na-
pady-na-krajsie-miesta-vo-va-
som-okoli 

Grantový program Férovej Nadácie 
Uzávierka: 31. máj 2018
Maximálna výška grantu: 
neobmedzená

“Vytvorme zo Slovenska vzde-
lanejšiu, inovatívnejšiu a otvore-
nejšiu krajinu.”

Férová Nadácia podporí pro-
stredníctvom svojho grantového 
programu inovatívne nápady mla-
dých ľudí, subjektov a ich projek-
ty , ktoré na Slovensku podporujú 
vzdelávanie, zamestnanosť mla-
dých ľudí alebo zvyšujú ich kon-
kurencieschopnosť cez rozšíre-

né vzdelávanie a tým aj ich lepšiu 
uplatniteľnosť na trhu práce.

Program sa sústredí na podporu:
• ľudských práv a a hodnôt slobo-

dy, demokracie a ľudskosti
• vzdelávania mladých ľudí a roz-

voja ich  kritického myslenia
• zlepšenia možností zamestnáva-

nia mladých ľudí
• inovácií a podnikateľských nápa-

dov

Na prihlasovanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre ich 
registráciu je 31. máj 2018. Podrobnosti o programe nájdeš na: https://
www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/ 
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Grantový program 
“Ukážte sa v dobrom 
svetle” 

Uzávierka: 14. máj 2018
Maximálna výška grantu: 
1 000 eur

Výzva na podávanie žiadostí 
na tohtoročné Fórum 
pre budúcich lídrov 

Nadačný fond Slovenských elek-
trární v Nadácii Pontis otvára už 
šiesty ročník zamestnaneckého 
grantového programu “Ukážte sa v 
dobrom svetle”.

V rámci programu budú podpo-
rené zaujímavé projekty pre ko-
munity, ktoré umožnia prepoje-
nie rôznych skupín obyvateľstva 
a podporia sociálnu inklúziu v ob-
lastiach:
• vzdelávanie
• životné prostredie
• sociálna oblasť
• kultúra a šport

Mimovládne organizácie, prí-
spevkové a rozpočtové organizá-
cie a samosprávy miest alebo obcí 
použijú na registráciu projektov 
nasledovný formulár, deadline pre 
ich prihlasovanie je 14. máj 2018.

Všetky potrebné informácie 
o programe sú na: http://www.
nadaciapontis .sk/c lanok/za-
mestnanci-slovenskych-elek-
trarni-sa-mozu-ukazat-v-dob-
rom-svetle-aj-tento-rok/2678 

Máte ambíciu stať sa v budúc-
nosti lídrom? Ak áno, tak tu máme 
pre vás zaujímavú ponuku. Projekt 
s názvom EU-Australia Leader-
ship Forum hľadá potencionálnych 
mladých lídrov, ktorí sa budú môcť 
zúčastniť od 18. do 22. novembra 
2018 v Bruseli Fóra pre budú-
cich lídrov. Projekt je financova-
ný Európskou úniou a bol oficiál-
ne spustený pod záštitou vysokej 
predstaviteľky EÚ pre zahraničné 
veci a bezpečnostnú politiku Fe-
derici. Mogherini v spolupráci 
s ministerkou zahraničných vecí 
Austrálie J. Bishop v roku 2016. 
Uchádzači (občania EÚ a Austrálie 
do 35 rokov), ktorí preukázali svoj 
potenciál v rôznych profesijných 
oblastiach vrátane štátnej správy, 
podnikania, akademickej oblasti 
a pod, sa môžu registrovať do 31. 
mája 2018. 

Od žiadateľov sa vyžaduje aspoň 
5-ročná odborná prax po absolvo-
vaní vysokoškolského štúdia a tiež 
skúsenosti z prioritných oblastí 
s osobitným dôrazom na témy toh-
toročného okrúhleho stola:
• pohyb osôb: perspektívy EÚ 

a Austrálie
• životné prostredie
• priemysel
• ženy vo vedúcich pozíciách (v EÚ 

aj v Austrálii)
• regionálne výzvy
• digitalizácia so zameraním na 

ochranu údajov a súkromia
• spolupráca v oblasti vesmíru
• občianska spoločnosť so zamera-

ním na vzťahy medzi EÚ a Aus-
tráliou.

Viac informácií o EU-Australia 
Leadership Forum nájdete na: ht-
tps://www.europeaustraliaforum.
eu/
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