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Aktivity ED Lučenec
Diskusia so študentmi „Európska
únia a my v roku 2019“ vo Zvolene
Informačné centrum Europe Direct zorganizovalo dňa
28.02.2019 podujatie “EÚ a my v
roku 2019” diskusiu do študentmi
Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Študenti strednej školy sa mali
možnosť dozvedieť viac aktuálnom dianí v EÚ, stratégiách EÚ,
téme brexitu v EÚ, o téme volieb
do Európskeho parlamentu v roku
2019 a tiež o aktuálnych výročiach
SR – 10. rokov využívania EURA
a 15.rokov vstupu SR do EÚ. Na
záver diskusie prebiehal kvíz o
všeobecných znalostiach EÚ a na
aktívnych študentov čakali odmeny, ktoré poskytlo Informačné
centrum Europe Direct a Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku.
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Novinky z EÚ

Európska iniciatíva
občanov: „ŽiadaSlovenská víťazka európskej prekladateľskej jme inteligentnejšiu
súťaže pre mladých - Sofia Gregorová zo
reguláciu vapingu!“
Súkromného gymnázia v Lučenci

Európska komisia 04. 02. 2019
oznámila mená autorov najlepších 28 prekladov textov venovaných téme Európskeho roka
kultúrneho dedičstva v rámci
súťaže Juvenes Translatores (z
latinčiny „mladí prekladatelia“),
ktorú organizuje každý rok pre
žiakov stredných škôl. Prekladatelia Európskej komisie zapojení
do organizácie súťaže ich vybrali
z 3 252 účastníkov zo 751 európskych škôl, ktoré sa tento rok zapojili do súťaže. Za Slovensko súťažilo celkovo 13 škôl a 58 žiakov.
Tento rok sa súťaž Juvenes
Translatores konala 22. novembra súčasne vo všetkých prihlásených školách. Súťažiaci využili
154 z 552 možných jazykových
kombinácií v rámci 24 úradných
jazykov EÚ. Jednými z najzaujímavejších boli jazykové kom-

binácie prekladu z portugalčiny
do holandčiny a z maďarčiny do
fínčiny. Najbežnejšia jazyková
kombinácia na Slovensku bol
preklad z angličtiny do slovenčiny, ale najlepší preklad bol práve
ten Sofiin z nemčiny do slovenčiny.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores
každoročne už od roku 2007.
Za tie roky sa zo súťaže stal pre
mnohých z jej účastníkov a víťazov jedinečný zážitok.
Najlepší mladí prekladatelia z
28 členských krajín EÚ si v apríli
pôjdu do Bruselu prevziať cenu
a stretnú sa s profesionálnymi
prekladateľmi pracujúcimi pre
Európsku komisiu.
Zoznam 28 víťazov a ich prekladov: https://bit.ly/2DRyY9j

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy
občanov žiadajúcu inteligentnejšiu
reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet). Cieľom iniciatívy je vytvoriť „osobitný právny
predpis, ktorý jednoznačne odlíši
vapingové výrobky od tabakových
a farmaceutických výrobkov.“ Organizátori vyzývajú Komisiu, aby
zabezpečila „nový právny predpis
[o vapingových výrobkoch], základom ktorého bude povinný súlad s
prísnymi normami v oblasti kvality
a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže“.
Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa
týka iba právnej prípustnosti návrhu, Komisia zatiaľ neanalyzuje jeho
obsah. Iniciatíva bude zaregistrovaná 20. 2. 2019 a ak sa v priebehu jedného roka podarí získať pre
iniciatívu 1 milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej 7
rôznych členských štátov, Komisia
sa k nej bude musieť do 3 mesiacov
vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa ňou bude zaoberať alebo nie, pričom svoje rozhodnutie
musí odôvodniť.
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Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Študenti z Gymnázia H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši vyjadria svoj názor na
podujatí Vaša Európa, váš názor!
Študenti Gymnázia H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši privítali
14. februára o 10.30 hod. členku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV)
Martinu Širhalovú, aby im pomohla s prípravou na 10. ročník podujatia Vaša Európa, váš
názor: Hlasujte za budúcnosť!
#YEYSturns10: Vote for the future!, t. j. plenárne zhromaždenie
mládeže (21.- 22.3.2019, Brusel).
Gymnázium H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši je jednou z 33 škôl

na podujatí zúčastnia. Každý
z 28 členských štátov EÚ, ako
aj 5 kandidátskych krajín (Albánsko, bývalá Juhoslovanská
republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko)
bude zastupovať 1 škola. Podujatie Vaša Európa, váš názor
(YEYS) organizuje Európsky
hospodársky a sociálny výbor,
ktorý je zástupcom občianskej
V elektronickom žrebovaní spoločnosti na úrovni EÚ. Ide
bolo 29. novembra v Bruse- o jeho hlavné podujatie zameli vybraných 33 škôl, ktoré sa rané na mladých ľudí.

z celej Európy, ktorých študenti
budú diskutovať o svojich názoroch, nádejach a očakávaniach
týkajúcich sa blížiacich sa európskych volieb. Predostrú 3 návrhy
odrážajúce hlavné priority tejto
generácie, na ktoré by sa mal Európsky parlament zamerať. EHSV
zabezpečí, aby sa tieto podnety
dostali až k zákonodarcom.

Nové pravidlá štátnej pomoci: Komisia
zvyšuje maximálnu vnútroštátnu podporu
pre poľnohospodárov na 25 000 eur
Komisia schválila zrevidované
pravidlá štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (tzv. pomoc de minimis), vďaka čomu
sa zvýši maximálna suma, ktorú môžu vnútroštátne orgány
použiť na podporu poľnohospodárov bez predchádzajúceho
schválenia Komisie. Na základe
tohto rozhodnutia budú môcť
krajiny EÚ zvýšiť podporu pre
poľnohospodárov bez narušenia trhu a zároveň sa vďaka
tomu zníži administratívna záťaž vnútroštátnych orgánov.
Maximálna výška pomoci, kto-

rú možno rozdeliť jednotlivým
poľnohospodárskym podnikom
za tri roky, sa zvýši z 15 000 eur
na 20 000 eur. Aby sa predišlo prípadnému narušeniu hospodárskej súťaže, je pre každú
krajinu EÚ stanovená maximálna výška vnútroštátnej pomoci,
ktorú nemožno prekročiť.
Ak krajina nepoužije na jeden
konkrétny sektor poľnohospodárstva viac ako 50 % celkových
prostriedkov štátnej pomoci,
môže zvýšiť pomoc de minimis
na 25 000 eur na jeden poľno-

hospodársky podnik a vnútroštátne maximum na 1,5 %
ročnej produkcie. To zodpovedá
zvýšeniu stropu na poľnohospodára o 66 % a vnútroštátneho stropu o 50 %.
Podľa nových pravidiel sa vyžaduje, aby krajiny, ktoré si zvolia najvyšší strop pomoci, povinne viedli centrálne registre
na vnútroštátnej úrovni.
Zvýšenie stropov nadobudne
účinnosť 14. marca a môže sa
uplatniť spätne na pomoc, ktorá
spĺňa všetky podmienky.
Komisia viedla konzultácie s
členskými štátmi a so zainteresovanými stranami, aby získala
ich pripomienky k revízii pravidiel pomoci de minimis. Tieto príspevky zohľadnila pri zapracúvaní zmien.
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Európske súťaže
Nominácie na ocenenie “Komunita
priateľská deťom a mladým ľuďom 2018”

Regiostars 2019
Od 19. februára 2019 je možné
prihlásiť svoje projekty do súťaže
Európskej komisie RegioStars za
rok 2019. Žiadosti sa môžu podávať do 9. mája.

REGIOSTARS 2019 majú
5 kategórií:
1. Inteligentný rast - Podpora digitálnej transformácie
najväčšia miera napĺňania jednot- 2. Udržateľný rast - Spájaniee zeDokedy: 24. marec 2019
lenej, modrej a šedej
livých kritérií, neočakáva sa, že
Kde: Slovensko
3.
Inkluzívny rast - boj proti neKedy: slávnostné vyhlásenie - máj samospráva bude napĺňať všetky
rovnostiam a chudobe
kritériá a úplne.
2019
4.
Rozvoj miest - budovanie miest
Nominovať môžeš samosprávy,
odolných voči klimatickým
“Komunita, v ktorej sú deti a ktoré v roku 2018 systematicky
zmenám
mladí ľudia rovnocennými a reš- pracovali na tom, aby zlepšili pod5.
Téma
roka 2019 - Modernizácia
pektovanými partnermi dospe- mienky života detí a mladých ľudí
zdravotníckych služieb
lých. Miesto, kde deti a mladí ľudia a zapájali ich do verejného života.
Dve ocenené samosprávy zísmajú vytvorené bezpečné fyzické
Kritériá udelenia ceny :
a psychické prostredie, aby mohli kajú finačný príspevok 3 000 Eur
vyjadriť to, čo si myslia, čo im v na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a
• Inovatívny charakter projektu
komunite chýba, čo by sa mohlo mladými ľuďmi. Na prihlasovanie
vo vybranej kategórii ocenení.
slúži formulár / http://www.codezmeniť, čo by v nej chceli robiť.”
•
Dobré
výsledky a vplyv projektu
Vytváranie Komunít priateľ- tipotrebuju.sk/odoslat-nominavo vzťahu k jeho pôvodným cieských deťom a mladým ľuďom je ciu-na-cenu-kpd /, deadline pre
ľom a dopadom.
dlhodobou cestou, preto budú registráciu je 24. marec 2019.
• Finančná udržateľnosť projektu
ocenené práve tie samosprávy a
Podrobnejšieinfona: http://www. • Možnosť prenosu a možnosť reich komunity, ktoré sa odhodlali
plikácie projektu v iných regióna túto cestu vydať a vedia preu- codetipotrebuju.sk/o-programe/
noch
kázať úprimnú snahu a čiastkové komunity-priatelske-detom/prinúspechy v tomto svojom úsilí. V cipy-komunit-priatelskych-deSprievodca pre žiadateľov a
ocenení sa zohľadňuje čo možno tom-a-mladym-ludom/
komunikačné materiály sú k dispozícii na: https://ec.europa.eu/
regional_policy/en/regio-starsawards/
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Granty SR a EÚ
Grantový program “Chceš rozvíjať svoj
talent vo vede a výskume? Chceš vytvárať
inovácie? Podporíme ťa!“

Uzávierka: 13. marec 2019
Maximálna výška grantu: 3 000
eur
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový
program „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Chceš
vytvárať inovácie? Podporíme ťa!“.
Program je určený mladým ľuďom vo veku 15 – 26 rokov, ktorí
sa venujú vede a výskumu a túžia
na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.
Podporené budú projekty:
• žiakov a študentov zamerané
na vedy o živej a neživej prírode,
vďaka ktorým žiak/študent dokáže rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať
• vedecké projekty zamerané na
tému prevencie chorôb, respektíve ochrany zdravia
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Grantový program
“Hodina deťom”
Uzávierka: 18. marec 2019
Maximálna výška grantu: 6 000
eur

“Hodina deťom, je celoročnou
verejnou zbierkou, ktorá funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého
Slovenska.” Ako už býva dobrým
zvykom, Nadácia pre deti Slovenska podporí aj v jubilejnom 20.
ročníku grantového programu
“Hodina deťom” jedinečné a užiNa prihlasovanie projektov slútočné projekty zahŕňajúce praviži formulár, deadlíne pre ich redelnú, systematickú, celoročnú
gistráciu je 13. marec 2019. Všetky
prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo
potrebné informácie o grantovšetkých regiónoch našej krajiny.
vom programe nájdeš na: https://
www.nadaciapontis.sk/vyzvy/
Ciele programu sú:
chces-rozvijat-svoj-talent-vo-ve• rozvíjať osobnosť každého diede-a-vyskume-chces-vytvaťaťa a vedomie vlastnej hodnoty
rat-inovacie-podporime-ta/?fbca dôstojnosti
lid=IwAR0OfkvfkktsXfLL3dwR• dosiahnuť, aby všetky deti boli
CtiDWwLpek_ilyWiviXMy59Dmprijaté a rešpektované so svojiBVh45l1m_3e1eQ
mi špecifickými potrebami
• rozvíjať zručnosť detí kriticky
myslieť a komunikovať svoje potreby a rozvíjať efektívne
spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
• podporovať
poskytovanie
okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách,
Na podávanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 18.
marec 2019. Všetky potrebné informácie nájdeš na: http://mladez.
sk/wp-content/uploads/2019/03/
hodina-detom-Grantov%C3%A9-podmienky.pdf
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