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Aktivity ED Lučenec

MDD  v ríši remesiel
Mesto Lučenec v spolupráci s 

Centrom voľného času Magnet Lu-
čenec zorganizovalo 3. júna 2018 
tradičné podujatie pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí v mest-
skom parku v Lučenci. Cesty parku 
mohli deti zaviesť do rozprávkovej 
krajiny Magnetkovo, v ktorej sa 
objavili postavičky predvádzajúce 
staré remeslá.

V programe sa počas krásneho 
slnečného dňa predstavili Saška 
Baška, kapela CZUŠ Sv. Jána Bosca 
z Lučenca, Divadlo pod balkónom z 
Banskej Bystrice s rozprávkou Zla-
tovláska a mažoretky. Pre deti boli 
tiež pripravené rôzne sprievodné 
akcie. Na záver sa mohli deti vy-
šantiť na penovej párty v réžii dob-
rovoľných hasičov mesta Lučenec.

Informačné centrum Europe 
Direct nemohlo chýbať na tomto 
podujatí a vo svojom stánku pri-
pravilo pre deti rôzne športové 
stanovištia, skladanie puzzle. Deti 
sa tiež mohli dozvedieť viac o fun-
govaní EÚ prostredníctvom infor-
mačných materiálov.

Takmer 600 detí sa okrem po-
chodu mestským parkom a boha-
tého programu tešilo zaujímavej 
tombole, ktorú zabezpečili orga-
nizátori z mesta Lučenec za po-
moci Informačného centra Europe 
Direct Lučenec a ostatných spon-
zorov.
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Vedomostná súťaž „Spoznaj EÚ vo svojom meste“
Žiaci 7. a 8 ročníka základných 

škôl v Lučenci si 21.06.2018 mali 
možnosť zmerať svoje sily vo ve-
domostnej súťaži “Spoznaj Európ-
sku úniu vo svojom meste”. Súťaž 
organizovalo Informačné centrum 
Europe Direct Lučenec v spolu-
práci s mestom Lučenec, Centrom 
voľného času Magnet v Lučenci a 
študentmi Pedagogickej a sociál-
nej akadémie v Lučenci.  Súťažné 
družstvá s 8 žiakmi a jedným peda-
gógom mali na stanovištiach v čo 
najkratšom čase správne zodpove-
dať na všetky otázky a dostať sa do 
cieľa. Na siedmych stanovištiach 
odpovedali na otázky týkajúce sa 
projektov podporených zo štruk-
turálnych fondov EÚ v meste. Sú-
ťaže sa zúčastnili 3 základné školy 
s nasledovným poradím:

1. miesto – ZŠ Ulica Vajanského 
2844/7

2. miesto – ZŠ s MŠ DSA Námestie 
Kubínyiho 42/6

3. miesto – Súkromné gymnázium 
Lučenec

Víťazné družstvo získalo pre svo-
ju školu notebook. Súťažné druž-
stvá umiestnené na druhom a tre-
ťom mieste získali vecné ceny, ako 
aj ostatní účastníci súťaže.

Účasť ED Lučenec na Jánskom jarmoku vo Veľkom Krtíši
Dňa 19.06.2018 sa Informačné 

centrum Europe Direct Lučenec 
zúčastnilo na Jánskom jarmoku vo 
Veľkom Krtíši, ktoré sa nieslo v du-
chu osláv 50. výročia vzniku mes-
ta Veľký Krtíš a tiež okresu Veľký 
Krtíš. Cieľom účasti informačného 
centra bolo zlepšiť znalosti a zvýšiť 
povedomie občanov o Európskej 
únii v meste Veľký Krtíš a v okoli-
tých obciach.

Návštevníci podujatia mohli zís-
kať informácie nielen o činnosti In-
formačného centra Europe Direct,  
ale aj o aktuálnych prioritách a no-
vinkách z EÚ a mohli si tiež získať 
propagačné materiály s tematikou 
EÚ. Ďakujeme mestu Veľký Krtíš 
za možnosť účastniť sa na podujatí 
mesta.
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Novinky z EÚ 

Spoločná poľnohospodárska politika 
po roku 2020

100 000 EUR na poľnohospo-
dársky podnik. 

• malé a stredné poľnohospodár-
ske podniky dostanú vyššiu pod-
poru na hektár; 

• krajiny budú musieť vyčleniť as-
poň 2 % prostriedkov na priame 
platby na pomoc začínajúcim 
mladým poľnohospodárom. 

3. Vyššie ambície v oblasti životné-
ho prostredia a klímy: podpora 
viazaná na uplatňovanie postu-
pov šetrných k životnému pros-
trediu a ku klíme.  

• aspoň 30 % každého národného 
prídelu na rozvoj vidieka sa vy-
člení na opatrenia v oblasti ži-
votného prostredia a klímy;

• očakáva sa, že 40 % z celkové-
ho rozpočtu SPP sa prispeje na 
opatrenia v oblasti klímy; 

• okrem možnosti previesť 15 % 
medzi piliermi budú mať členské 
štáty takisto možnosť previesť 
ďalších 15 % z piliera 1 do piliera 
2 na výdavky na opatrenia v ob-
lasti klímy a životného prostre-
dia (bez vnútroštátneho spolufi-
nancovania).

4. Väčšie využívanie znalostí a ino-
vácií: modernizovaná SPP bude 
využívať najnovšie technológie a 
inovácie, čím pomôže poľnohos-
podárom na poliach aj verejnej 
správe, je na to určených 10 mi-
liárd EUR z programu na výskum 
a inovácia; poskytne sa podpora 
aj pri využívaní veľkých dát (big 
data) a nových technológií v ob-
lasti kontroly a monitorovania 
(napr. pri overovaní veľkosti 
poľnohospodárskych podnikov v 
prípade žiadostí o priame platby, 
pri ktorom sa využívajú satelitné 
údaje); a zintenzívni sa digitali-
zácia vidieckeho života. 

Komisia v rámci ďalšieho dlho-
dobého rozpočtu EÚ na roky 2021 
– 2027 navrhuje zmodernizovať a 
zjednodušiť spoločnú poľnohospo-
dársku politiku (SPP).

Navrhovaný rozpočet  365 mili-
árd EUR umožní,  že SPP zostane 
politikou, ktorá obstojí aj v bu-
dúcnosti, bude naďalej podporo-
vať poľnohospodárov a vidiecke 
spoločenstvá, stáť na čele trvalo 
udržateľného rozvoja poľnohospo-
dárstva EÚ a odrážať ambície EÚ v 
oblasti ochrany životného prostre-
dia a v oblasti klímy. 

HLAVNÉ PRVKY NÁVRHU:
1. Nový spôsob práce: flexibilita v 

spôsobe využívania pridelených 
prostriedkov; možnosť previesť 
až 15 % pridelených prostried-
kov SPP z priamych platieb na 
rozvoj vidieka (a naopak). 

2.Spravodlivejšie riešenia vďaka 
lepšiemu zacieleniu podpory: 
priame platby ostanú; prioritou 
sa stanú malé a stredné poľno-
hospodárske podniky ( tvoria 
väčšinu tohto odvetvia v EÚ) a 
pomoc mladým poľnohospodá-
rom. 

Okrem toho:
• priame platby poľnohospodá-

rom sa od 60 000 EUR znížia, 
pričom stropom pre platby bude 
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Rozpočet EÚ: 
InvestEU má podporiť tvorbu pracovných 
miest, rast a inovácie v Európe

9,2 mld. EUR na 
vôbec prvý digitálny 
program

Európska komisia predložila ná-
vrh na vytvorenie vôbec prvého 
programu Digitálna Európa. Vďa-
ka investíciám 9,2 miliardy EUR 
tak bude môcť budúci rozpočet EÚ  
reagovať  na pribúdajúce  digitálne 
výzvy.

Návrh Komisie sa zameriava 
na päť oblastí:

1. Superpočítače: podpora vo výške 
2,7 miliardy EUR do budovania a 
posilňovania supervýkonnej vý-
počtovej techniky a spracovania 
údajov v Európe. 

2. Umelá inteligencia: 2,5 mld. EUR 
na rozšírenie umelej inteligencie 
do všetkých európskych hospo-
dárskych a spoločenských sfér.  

3. Kybernetická bezpečnosť a dôve-
ra: 2 mld. EUR na ochranu digi-
tálneho hospodárstva EÚ, spo-
ločnosti a demokracie.  

4. Digitálne zručnosti: podpora vo 
výške 700 miliónov EUR na pod-
poru dlhodobých a krátkodobých 
kurzov odbornej prípravy a stáží 
na pracovisku, pre pracovníkkov. 

5. Zabezpečenie širokého využí-
vania digitálnych technológií vo 
všetkých hospodárskych a spo-
ločenských sférach: 1,3 miliardy 
EUR na digitálnu transformáciu 
verejnej správy a verejných slu-
žieb a ich interoperabilitu v rám-
ci celej EÚ.  

Digitálna Európa je nový program, 
ktorý vychádza zo stratégie digitál-
neho jednotného trhu a v návrhu dl-
hodobého rozpočtu EÚ je zaradený 
do kategórie „Jednotný trh, inovácie 
a digitálna ekonomika“.

a digitalizácia; malé a stredné 
podniky a sociálne investície a 
zručnosti) 

• Zefektívňovať a zjednodušovať: 
program InvestEU bude mať 
jednotnú, prehľadnú štruktúru 
správy, riadenia, jednotné a pre-
hľadné požiadavky na podávanie 
správ, ktoré sa nebudú prekrý-
vať. 

• Využívať odborné znalosti na-
šich finančných partnerov na 
miestnej, národnej alebo celoeu-
rópskej úrovni 

• Pomôže členským štátom efek-
tívnejšie využívať fondy EÚ

2. Poradenské centrum InvestEU 
zlúči 13 rôznych existujúcich po-
radenských služieb do jedného 
kontaktného miesta poskytu-
júceho pomoc pri vypracúvaní 
projektov.

3. Európsky portál investičných 
projektov, vytvorený na zviditeľ-
nenie investičných projektov v 
celej EÚ, bude pre investorov a 
predkladateľov projektov pred-
stavovať ľahko dostupnú a pou-
žívateľsky ústretovú databázu.

Komisia navrhuje v rámci budú-
ceho dlhodobého rozpočtu EÚ 
na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť 
Program InvestEU s cieľom zlú-
čiť množstvo aktuálne dostupných 
finančných programov a rozšíriť 
úspešný model Investičného plá-
nu pre Európu, tzv. Junckerov-
ho plánu. Nový program sa bude 
skladať z Fondu InvestEU, Pora-
denského centra InvestEU a Por-
tálu InvestEU:
1. Fond InvestEU bude pokračovať 

v mobilizovaní verejných a súk-
romných investícií v EÚ s cieľom 
riešiť značný nedostatok investí-
cií v Európe. Nový fond bude 
predovšetkým:

• Robiť viac za menej: Komisia na-
vrhuje vyčleniť na Fond Inves-
tEU 15,2 mld. EUR a ten by mal 
počas 7 rokov zo súkromných a 
verejných investícií zmobilizo-
vať v EÚ dodatočné investície v 
hodnote vyše 650 mld. EUR. 

• Vytvárať diverzifikované, flexi-
bilné portfolio: podpora najmä 
4 oblastí politík: udržateľná in-
fraštruktúra; výskum, inovácia 
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Rozpočet EÚ: 4,8 miliardy eur 
na Európu ktorá chráni

práva (CEPOL) a Európskeho moni-
torovacieho centra pre drogy a dro-
govú závislosť (EMCDDA).

Trvalá bezpečnosť pri vyraďovaní 
jadrových zariadení z prevádzky

Programy pomoci EÚ na vyraďo-
vanie jadrových zariadení z prevádz-
ky majú pomáhať členským štátom 
v procese likvidácie a odstavova-
nia jadrových zariadení v poslednej 
etape ich životného cyklu a zároveň 
dodržiavať najvyššiu úroveň bez-
pečnosti. V období 2021 – 2027 po-
skytne Únia na tento účel podporu 
vo výške 118 miliónov eur Sloven-
sku a Bulharsku a 552 miliónov eur 
Litve.

Ďalších 348 miliónov eur sa pridelí 
výskumným zariadeniam Európskej 
komisie na účely vyraďovania za-
riadení z prevádzky a nakladania s 
rádioaktívnym odpadom a 160 mi-
liónov eur sa vynaloží na podporu 
opatrení všeobecnej jadrovej bez-
pečnosti a ochrany.

Komisia v budúcom dlhodobom 
rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 
navrhuje výrazné zvýšenie financo-
vania bezpečnosti z 3,5 miliardy eur 
na 4,8 miliardy eur. V kontexte čoraz 
komplexnejších hrozieb s medziná-
rodným charakterom môžu finanč-
né prostriedky EÚ prispieť k vybu-
dovaniu Únie, ktorá bude odolávať 
budúcim bezpečnostným výzvam a 
dokáže lepšie reagovať na núdzové 
situácie. 

Posilnený Fond pre vnútornú 
bezpečnosť (ISF) - 2,5 miliardy eur 
– viac ako dvojnásobné zvýšenie. 
Posilnený ISF bude mať tri nové 
ciele so zameraním na: 1. zvýšenie 
výmeny informácií medzi orgánmi 
presadzovania práva EÚ, 2. zinten-
zívnenie spoločných cezhraničných 
operácií a 3. posilnenie kapacít na 
boj proti zločinu a jeho prevenciu a 

boj proti radikalizácii. Členské štáty 
z fondu dostanú 1,5 miliardy eur na 
dlhodobé zabezpečenie odolnosti. 
Zvyšná 1 miliarda eur je určená na 
nepredvídané bezpečnostné výzvy, 
čo umožní rýchlu reakciu na núdzo-
vé situácie. Tento fond bude zároveň 
efektívnejšie prepojený s fondmi EÚ 
vrátane fondov politiky súdržnosti a 
programu Európsky horizont, ako aj 
Fondu pre integrované riadenie hra-
níc a Fondu pre azyl a migráciu. 

Posilnenie agentúr EÚ: suma 
takmer  1,1 miliardy eur, ktorá nie je 
súčasťou tohto fondu, bude  fonde 
určená na posilnenie agentúr EÚ v 
oblasti bezpečnosti – Agentúry Eu-
rópskej únie pre spoluprácu v oblas-
ti presadzovania práva (EUROPOL), 
Agentúry Európskej únie pre odbor-
nú prípravu v oblasti presadzovania 

DVOJAKÁ KVALITA POTRAVÍN: EURÓPSKA KOMISIA 

VYDÁVA SPOLOČNÚ METODIKU TESTOVANIA

Spoločná metodika testovania bude slúžiť na po-
rovnávanie kvality potravinových výrobkov v celej 
EÚ. Metodika je dielom Spoločného výskumného 
centra (JRC) a poslúži orgánom na ochranu spotrebi-
teľa v členských štátoch, aby mohli testovať a porov-
návať zloženie i vlastnosti potravinových výrobkov 
predávaných v podobnom balení po celej Únii. 

Vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín a pre 
ochranu spotrebiteľa nesú zodpovednosť za to, že 
potraviny uvedené na jednotný trh spĺňajú príslušné 
právne predpisy EÚ. Testovacia metodika pomôže 
týmto orgánom zistiť, či sa potravinové výrobky uvá-
dzajú na trh v súlade s právom EÚ. Laboratóriá vo 
viacerých členských štátoch EÚ koordinované Spo-
ločným výskumným centrom budú teraz uplatňovať 
túto metodiku v celoeurópskej testovacej kampani, 
ktorej cieľom je zozbierať údaje o rozsahu problému 
dvojakej kvality. Prvé výsledky by mali byť k dispozí-
cii do konca roka 2018. 

Šesť princípov výberu a testovania potravinárskych vý-
robkov v rámci spoločnej metodiky 
1. Transparentnosť - lepšie fungovanie a komunikácia me-

dzi všetkými stranami menší potenciál pre vznik spor-
ných situácií 

2. Stanovenie jednotlivých krokov v hodnotení - výber 
produktov | plán odberu vzoriek  vyšetrovanie vzoriek na 
získanie výsledkov testu | rozhodnutie o ďalšom postupe 

3. Porovnateľnosť - výber produktov | plán odberu vzoriek  
| vyšetrovanie vzoriek na získanie výsledkov testu | roz-
hodnutie o ďalšom postupe

4. Kritéria hodnotenia vedecky podložené a dôsledne apli-
kované metódy navrhnuté pre cielenú komoditu; prak-
tické a nákladovo efektívne akreditované testovacie la-
boratóriá a štandardné testovacie metódy

5. Inkuzívnosť spravodlivé a rovné zapojenie zainteresova-
ných strán: prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, 
príslušné orgány, zástupcovia spotrebiteľov

6. Spravodlivosť výber značiek na testovanie s prihliadnu-
tím na trhové podiely dodržiavanie požiadaviek dôver-
nosti 
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Európske stáže

Štipendium – “Krídla”
Dokedy: 31. júl 2018
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2018/2019

V 8. ročníku svojho štipendij-
ného programu “Krídla”  pod-
porí Nadácia Provida mladých,  
talentovaných a spoločensky sa 
angažujúcich študentov, prija-
tých na štúdium na zahraničných 
univerzitách. Hlavným cieľom 
programu je „dať krídla“ ich origi-
nálnym riešeniam spoločenských 

5-mesačná stáž 
v Európskej komisii

Ak chcete vyskúšať prácu v in-
štitúciách na nečisto, prihláste sa 
na platenú stáž (mesačný grant je 1 
176,83 EUR). Od 16. júla je opäť 
možnosť prihlásiť sa na 5-mesačnú 
stáž v Európskej komisii. Prihlaso-
vací formulár aj všetky informácie 
nájdete tu: https://ec.europa.eu/
stages/node_en

Spĺňate podmienky?
• Stáž je otvorená pre všetkých ob-

čanov EÚ bez ohľadu na ich vek
• Musíte mať ukončené 3 roky vy-

sokoškolského štúdia (titul Bc.)
• Musíte ovládať dva úradné ja-

zyky EÚ na veľmi dobrej úrovni 
(tzv. úroveň C) – jeden z týchto ja-
zykov musí byť angličtina, fran-
cúzština alebo nemčina

• Špeciálna podmienka pre pre-

kladateľskú stáž – záujemcovia 
musia vedieť prekladať z dvoch 
úradných jazykov EÚ (pričom 
jeden z nich musí byť angličti-
na, francúzština alebo nemčina) 
do svojho materinského jazyka 
(úradný jazyk EÚ)

• Nepracovali ste viac ako 6 týž-
dňov pre niektorú z inštitúcií ale-
bo agentúr EÚ

problémov a podporiť ich realizá-
ciu v prospech lepšej spoločnosti.

Vybraní uchádzači budú podpo-
rení príspevkom vo výške 3 000 
eur. Svoj štruktúrovaný životopis 
spolu s motivačným listom po-
šli najneskôr do 31. júla  2018  na 
adresu stipendiumkridla@provi-
da.sk. Podrobnejšie informácie o 
podmienkach udelenia štipendia 
sú na: http://www.provida.sk/sk/
stipendium-kridla 

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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Otvorená grantová schéma 
“Hosťujúci profesor 2018”

Uzávierka: 31. október 2018
Maximálna výška grantu: 45 000 eur

Nadácia VÚB vyhlásila v záujme podpory a rozvoja 
ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vyso-
kých školách ekonomického a finančného zamera-
nia otvorenú grantovú schému “Hosťujúci profe-
sor”. Cieľom programu je umožniť školám pozvať 
významných zahraničných odborníkov, priniesť na 
slovenské školy zahraničné poznatky, pedagogic-
ké postupy a skvalitniť tak úroveň vysokoškolského 
vzdelania.

Schéma je určená pre univerzity, vysoké školy a fa-
kulty ekonomického smeru a katedry ekonomického 
zamerania na iných fakultách, doba pôsobenia hos-
ťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester.

Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúce-
ho profesora treba zaslať najneskôr do 31. októbra 
2018. Všetky potrebné informácie sú na: https://
www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostuju-
ci-profesor/

GRANTY SR a EÚ

V programe Gesto pre mesto pod- 
porí Raiffeisen banka projekty, 
ktoré sú prospešné svojmu okoliu 
a poslúžia na zlepšenie života nás 
všetkých. Najnovšia edícia progra-
mu, ktorá bude čoskoro spustená, 
sa sústredí na rozvoj telesnej kul-
túry.

V jednotlivých mestách bude v 
spolupráci s odborníkmi vybra-
tých 5 projektov. O konečnom ví-
ťazovi rozhodne verejnosť v online 
hlasovaní.

Registrácia bude spustená 2. júla 
2018 a potrvá do 15. augusta 2018.

Všetky potrebné a priebežne ak-

Grantový program “
Gesto pre mesto”

Uzávierka: 15. august 2018
Maximálna výška grantu: 1 000  eur

tualizované informácie o progra-
me na: https://www.raiffeisen.sk/
sk/o-banke/gesto-pre-mesto/pod-
pora-rozvoj-telesnej-kultury.html 

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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