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Rumunské predsedníctvo Rady EÚ:
1. január – 30. jún 2019
Priority rumunského predsedníctva sa riadia týmto mottom: súdržnosť, spoločná európska hodnota, pod ktorou
sa rozumie jednota, rovnaké zaobchádzanie a zbližovanie.
Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri hlavné
priority: Európa konvergencie, bezpečnejšia Európa, Európa ako silný globálny aktér a Európa spoločných hodnôt.
Bližšie info na: https://www.romania2019.eu/

20 rokov, čo sa Novinky z EÚ
používa euro
Pred dvadsiatimi rokmi, 1. januára 1999, 11 krajín EÚ stanovilo pevné menové kurzy, prijalo
spoločnú menovú politiku pod
vedením Európskej centrálnej banky a uviedlo na svetové
finančné trhy novú spoločnú
menu: euro. O tri roky neskôr
boli uvedené do obehu eurobankovky a euromince.
Dnes je euro menou 19 krajín
EÚ, viac ako 340 miliónov občanov EÚ a druhou najdôležitejšou menou na svete.
Eurobankovky a euromince sú
hmatateľnou, každodennou pripomienkou slobody, pohodlia
a príležitostí, ktoré umožňuje
Európska únia.

DiscoverEU: poukazy na cestovanie po
EÚ získalo ďalších
14 500 mladých ľudí

Z takmer 80 000 prihlášok
bolo vybraných vyše 14 536
osemnásťročných uchádzačov,
ktorí získavajú cestovné poukazy DiscoverEU. Zo Slovenska
sa o cestovné poukazy uchádza-

lo 979 uchádzačov, šťastie sa
usmialo na 160 z nich.
Vďaka týmto poukazom môžu
vybraní osemnásťroční Európania objavovať krásy Európy a
to buď sami alebo v maximálne
päťčlenných skupinách. Cesta
môže trvať najviac 30 dní v období od 15. apríla do 31. októbra
2019. Cestovať budú prevažne
vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy.

Viac info najdete: #EUROat20 a https://europa.eu/euroat20/sk
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Rok 2017 bol ďalším
rekordným rokom
pre program Erasmus+
Európska komisia uverejnila
svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva,
že sa na ňom zúčastňuje viac
ľudí než kedykoľvek predtým,
počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva
inkluzívnejším a posilňuje sa aj
jeho medzinárodný rozmer. V
roku 2017 investovala EÚ do
tohto programu rekordných 2,6
miliardy EUR, čo v porovnaní s
rokom 2016 predstavuje nárast
o 13 %.
V roku 2017 prebehli oslavy
30. výročia programu Erasmus
(1 900 podujatí v 44 krajinách).
V rámci programu Erasmus+ sa
v 2017 poskytla podpora takmer
800 000 ľuďom na štúdium,
odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí
(o 10 % viac ako v roku 2016).
Najviac študentov vysielajú 3
krajiny: Francúzsko, Nemecko a
Španielsko. Medzi 3 najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.
Program Erasmus+ môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000),
mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci
v oblasti vzdelávania dospelých
(6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre
učiteľov a zamestnancov škôl

(47 000) a ich žiakov (110 000).
V rámci programu sa financovalo i 162 športových projektov,
do ktorých sa zapojilo 930 organizácií. Erasmus+ sa stáva čoraz
dostupnejším. Ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné
finančné prostriedky aj účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia.
V roku 2017 sa do mobilitných
aktivít programu Erasmus+ v
oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000
znevýhodnených študentov a
zamestnancov.
Program bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické
priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a
mládeže (nová mobilná aplikácia Erasmus+, online jazykové
vzdelávanie). Súčasný program
Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než
3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné
skúsenosti a venovať sa dobrovoľníctvu v zahraničí. Program
bude tiež oporou v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho
priestoru do roku 2025.
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Majetkové pomery
medzinárodných párov v Európe: platia
nové pravidlá v 18
členských štátoch
Od 29.01.2019 začínajú platiť
nariadenia EÚ, ktoré objasňujú
pravidlá pre majetkové režimy
medzinárodných manželských
párov alebo registrovaných
partnerstiev.
Nové nariadenia stanovujú
jasné pravidlá v prípadoch rozvodu alebo rozchodu a znamenajú koniec paralelných a niekedy aj protichodných konaní
v rôznych členských štátoch,
napríklad vo veci majetku alebo
bankových účtov. Stručne povedané, prinesú väčšiu právnu
jasnosť pre medzinárodné páry.
Keďže nedošlo k jednomyseľnej dohode všetkých členských
štátov, nové pravidlá budú platiť
v týchto 18 členských štátoch:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus,
Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Chorvátsko,
Luxembursko,
Malta, Nemecko, Portugalsko,
Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Pravidlá neplatia na Slovensku.
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• objasní, ktorý vnútroštátny súd má právomoc pomôcť
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v prípade rozvodu, rozchodu
alebo smrti,
• objasní, ktoré vnútroštátne
právo platí v prípade, keď by
sa mohli potenciálne uplatniť
predpisy viacerých krajín,
• uľahčí uznanie a výkon rozsudku vydaného v jednom
členskom štáte o majetkových
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EÚ a Japonsko – obchodná dohoda otvára
novú éru vzťahov
1. februára 2019 nadobudne
platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a
Japonskom (EPA). Podniky a
spotrebitelia v celej Európe i v
Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na
svete. Dohoda o hospodárskom
partnerstve ruší prevažnú väčšinu ciel, ktoré každý rok zaplatia
spoločnosti EÚ vyvážajúce do Japonska v úhrnnej výške 1 miliardy eur. Keď sa bude dohoda plne
vykonávať, Japonsko odstráni
clá na 97 % tovaru dovážaného
z EÚ. Dohoda zruší prekážky,
ktoré stoja najvýznamnejším európskym vývozcom potravín a
nápojov v ceste k 127 miliónom
japonských spotrebiteľov. Keď
sa bude dohoda plne vykonávať,
ročný obchod medzi EÚ a Japonskom by sa mohol zvýšiť takmer
o 36 miliárd eur. Text dohody EÚ
a Japonska po prvý raz zahŕňa aj
konkrétny záväzok k Parížskej
dohode o zmene klímy.
Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve (vývoz
poľnohospodárskych výrobkov z EÚ):
• ruší japonské clá na viaceré
druhy syrov, ako aj na vývoz
vína;
• umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do
Japonska, spracované bravčové mäso sa bude obchodovať
bez cla, čerstvé bravčové mäso
takmer bez cla
• zaručuje v Japonsku ochranu
viac ako 200 vysoko kvalit-

ných európskych poľnohospodárskych výrobkov i ochranu
vybraných japonských zemepisných označení v EÚ

•

•
•

•

•
•

Slovensko a Japonsko
v číslach:
Hodnota slovenského vývozu
do Japonska: 108 mil. €, hodnota slovenského dovozu z Japonska: 212 mil. €
201 slovenských spoločností
vyváža do Japonska
Slovensko vyváža do Japonska
napríklad želatínu a agar (Liptovský Mikuláš), sklenený tovar, topánky, lampy (Bratislava)
obchod s Japonskom podporuje
na Slovensku 4 306 pracovných
miest, v priemere ide o lepšie
pracovné miesta, v prípade ktorých sú mzdy o 12 % vyššie
Japonsko je 13. najväčším obchodnym partnerom Slovenska
mimo EÚ
viac v samostatnom dokumente

Dohodou sa zabezpečí aj otvorenie trhov so službami (najmä
pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu). V oblasti ochrany
údajov EÚ a Japonsko prijali 23.
januára 2019 rozhodnutia, ktoré umožňujú voľný a bezpečný
tok osobných údajov medzi nimi.
Od 1. februára sa bude predbežne vykonávať aj veľká časť ďalšej
dohody – dohody o strategickom
partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Dohoda formálne nadobudne platnosť, keď ju ratifikujú
všetky členské štáty EÚ.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE

Súťaž –
“PRE VODU 2019”

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Dokedy: 30. september 2019
Kde: Slovensko
Kedy: finále - druhá polovica
novembra 2019

Ponuka nielen pre stredné,
vysoké školy a mládežnícke organizácie: máte 16-30 rokov a
podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste
sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte zá-

jazd do Aachenu a mnoho iného.
Termín na predloženie ponúk sa
predlžuje do 18. februára 2019.
http://www.europarl.europa.
eu/charlemagneyouthprize/sk/
press-release.html

Súťaž – “Write the change!”
Dokedy: 31. marec 2019
Kde: Slovensko
Kedy: rok 2019
Amnesty International je
najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete
– celosvetové hnutie viac ako 7
miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich
sa o dodržiavanie ľudských práv
na celom svete.
Cieľom súťaže- “Write the
Change!”, ktorá sa koná pod
patronátom organizácie je angažovať mladých ľudí v témach
súvisiacich so Strategickými rozvojovými cieľmi Agendy
2030. Ide najmä o témy migrácie, ľudských práv, ochrany životného prostredia a globálnej
zodpovednosti.
Súťaž je určená pre mladých
ľudí vo veku 14 – 19 rokov, kto-

rých úlohou je napísať príbeh v
rozsahu do 20 strán, či už samostatne alebo v skupinkách.
Príspevky následne posúdi odborná národná a medzinárodná
porota.
Víťazi získajú didaktické alebo filmové vybavenie pre školu v
hodnote 1500 EUR, ale aj účasť
na medzinárodnom festivale
krátkych filmov Giffoni v Taliansku.
Deadline pre zaslanie súťažných príspevkov je 31. marec
2019, všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť na: https://
stcslovakia.wixsite.com/startthechange/write-the-change

Po troch úspešných ročníkoch
vyhlásila Nadácia Ekopolis ďalší ročník súťaže – “PRE VODU“,
ktorej úlohou je nachádzať zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia
s vodou, komunikovať potrebu
úspor vody a efektívnych riešení nakladania s ňou.
Úlohou súťažiacich je navrhovať opatrenia a riešenia určené
na úspory v súčasnosti jednej z
najvzácnejších surovín – vody. V
rámci konkrétnych súťažných
príspevkov budú nadaní mladí
ľudia prepojení s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia konkrétnych problémov s vodou vo
svojich mestách a obciach.
Do 3. februára 2019 môžu
samosprávy, združenia či firmy nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka
zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia
vody. Následne si z nich študenti a mladí ľudia vo veku 18
– 30 rokov budú môcť vybrať
tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou.
Víťaz získa odmenu vo výške 1 000 €. Druhé a tretie potom 500 € a 200 €. Všetky
potrebné informácie o súťaži sú
na: https://www.sutazprevodu.
sk/Uvod.aspx

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

S kvízom o európskych
filmoch do Cannes

VII. ročník

Január_2019

6

Súťaž – Navštívte
sídlo Európskeho
parlamentu
v Štrasburgu
Navštívte sídlo Európskeho
parlamentu v Štrasburgu vďaka súťaži, ktorú si Kancelária
Európskeho parlamentu na
Slovensku pre vás pripravila v
dňoch od 8. 1. 2019 do 29. 3.
2018.

Patríte medzi fanúšikov európskych filmov? Chcete zistiť
ako dobre sa v nich vyznáte a
ako odmenu za váš prehľad vyhrať výlet na tohtoročný filmový festival do Cannes? Potom tu
pre vás máme tretiu edíciu súťaže #euFilmContest!  
•

•

•

•

Info k súťaži:
v európskom filmovom kvíze vyhrajú desiati zo súťažiacich s najvyšším skóre výlet
na filmový festival do Cannes,
ktorý sa bude konať v máji
2019
súťaž je určená najmä mladým
filmovým nadšencom, ale zapojiť sa môžu bez obmedzenia všetci občania EÚ a krajín,
ktoré participujú na programe
Kreatívna Európa
výhra zahŕňa okrem návštevy
filmového festivalu v Cannes
2019 aj cestovné náklady a
ubytovanie
výhercovia uskutočnia svoju
cestu do Cannes v dátumoch
17. - 19. mája 2019

• do kvízu sa môžete zapojiť až
trikrát, ale vyhrať môžete len
raz
• súťaž trvá od 17. januára do 19.
marca 2019
• víťazi súťaže budú vyhlásení
začiatkom apríla 2019
Od roku 1991 investuje EÚ
do európskeho audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom
programu MEDIA Creative Europe, ktorý pomáha európskym
talentom spolupracovať aj za
hranicami. Každý rok podporuje približne 2 000 projektov, vrátane filmov, televíznych
seriálov, videohier, školiacich
programov, kín a mnoho ďalších. Viac informácií k súťaži,
k projektu a samotný súťažný
kvíz nájdete na:
https://www.wealllovestories.
eu/filmcontest?fbclid=IwAR3iAewUWxj6cWL2Y7mBhzSspnEn6Qr9Q6cerzlKUrDPd0fwZnzqrdMJfwY
Súťaž je organizovaná Európskou komisiou (DG CONNECT).

Zapojte sa aj Vy - stačí, ak sa
zaregistrujete do iniciatívy Tentoraz idem voliť: https://www.
tentorazidemvolit.eu a pod súťažným príspevkom na Facebooku (www.facebook.com/europskyparlament) v komentári
uvediete „Tentoraz idem voliť“.
Vždy začiatkom mesiaca – vo
februári, v marci a v apríli – budeme žrebovať výhercov. Vybraných bude spolu 15 výhercov, ktorí získajú pobyt pre 2
osoby. Výhra zahŕňa autobusový zájazd do sídla Európskeho
parlamentu v Štrasburgu počas
aprílového plenárneho zasadania (15.-18. apríl 2019).
Do súťaže sa môžu zapojiť
osoby, ktoré sú občanmi EÚ a
dovŕšili vek 18 rokov, pričom
je možné sa zapojiť len raz.
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GRANTY SR a EÚ
Grantový program
“JCI pre mladých”
Uzávierka: 15. marec 2019
Maximálna výška grantu:
3 000 eur
Nadačný fond JCI pri Nadácii
Pontis po prvý raz prerozdelí finančné príspevky mimovládnym
neziskovým organizáciám venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.
Program sa zameria na systémovú podporu – budovanie
know-how organizácie vďaka
tréningom, školeniam, koordináciou dobrovoľníkov a asistentov a
na vzdelávacie voľnočasové a mimoškolské aktivity, podporujúce
aktívne trávenie voľného času a
sociálne začlenenie.
Projekty by mali spĺňať nasledovné kritériá:
• trvalá udržateľnosť projektu
• kvalita a zrozumiteľnosť projektu
• podpora začlenenia detí a mladých ľudí cez vzdelávanie
• efektívne naplánovaný rozpočet

Na prihlasovanie projektov
slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 15.
marec 2019.
Podrobnejšie informácie o
programe nájdete na:
https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/
jci-pre-mladych-grantovy-program-pre-organizacie-pracujuce-s-detmi-a-mladymi-ludmi-so-znevyhodnenim/
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Grantový program
“Generácia 3.0”
Uzávierka: 15. február 2019
Maximálna výška grantu:
20 000 eur
Cieľom grantového programu
“Generácia 3.0” je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo
najviac škôl.
Hľadajú sa projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21.
storočie, sú ochotné prijímať
spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a ich cieľom je sledovať dopad svojho
projektu a šíriť ho do čo najviac
škôl po celom Slovensku.
Projekty by mali rozvíjať
kompetencie žiakov v oblastiach:
• osobnosť pripravená na zmeny
• technologické a prírodovedné
znalosti
• kariérne a podnikateľské zručnosti
• sociálne a občianske kompetencie
• inovácie v systéme vzdelávania
Deadline pre prihlasovanie
projektov je 15. február 2019,
registračný formulár a všetky
potrebné informácie nájdeš na:
https://www.generacia30.
s k /o t v a r a m e - p r i h l a s o v a nie-do-programu-generacia-30-pre-rok-2019?fbclid=IwAR2n0e7D8F93ow-noyU_
bVGnlXAEVfa91-k6tabgnI4_
Rp8pGWhXQZ9cJ20
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Výzva

“Priority
mládežníckej
politiky”
Uzávierka: 18. február 2019
Maximálna výška grantu:
12 000 eur
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu “Priority mládežníckej
politiky”, ktorá  je súčasťou zabezpečovania Programov pre
mládež na roky 2014 – 2020.

Výzva je zameraná na:
• aktivity podporujúce zdravý
životný štýl mládeže
• podporu práce s neorganizovanou mládežou, s osobitným
dôrazom na sídliskovú mládež
a mládež v lokalitách s nedostatočnou voľnočasovou infraštruktúrou
• podporu sociálnej inklúzie
mladých ľudí s telesným a/alebo duševným znevýhodnením

Cieľovými skupinami sú mladí
ľudia, mladí vedúci, mládežnícki
vedúci a pracovníci s mládežou.
Deadline pre podávanie žiadostí
o finančný príspevok je 18. február 2019, všetky potrebné informácie sú na:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2019/01/8405_priority_1_2019-vyzva-_final.pdf

Grantový program “Stredoškoláci do sveta”
Uzávierka: 15. marec 2019
Maximálna výška grantu: 1
500 eur
V rámci grantového programu
“Stredoškoláci do sveta” budú
podporení študenti stredných
škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť
svoje vedomosti a zručnosti na
niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, čipodujatí.
Vybraní uchádzači dostanú
možnosť získať príspevok na
pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatia-

mi (letnými školami, stážami a
výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov,
jazykovými kurzmi, atď.) alebo so štúdiom na škole na polrok alebo celý školský rok.
Študenti druhého, tretieho,
štvrtého alebo piateho ročníka na
niektorom slovenskom gymnáziu
alebo na strednej odbornej škole
s maturitou, ktorí mali v predchádzajúcom ročníku štúdia študijný
priemer maximálne 1,5 a sú vo
veku maximálne 26 rokov pred-

ložia svoje žiadosti najneskôr do
15. marca 2019.
Všetky potrebné informácie o
programe sú na:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2019/01/SSDS_kriteria-2019.pdf
alebo v odkaze:
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove - p r o g r a m y /s t r e d o s ko l a Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

