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Novinky z EÚ
EÚ investuje do zlepšenia výskumných
programov a zariadení 2 špičkových
slovenských univerzít
Európska komisia investovala
55,6 milióna EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(EFRR) v prospech Slovenskej
technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, ako
súčasť projektu ACCORD („Advancing University Capacity and
Competence in Research, Deve-

lopment and Innovation“ – Rozvoj
univerzitných kapacít a schopností vo výskume, vývoji a v inovácii).
Jej zámerom je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma vzdelávacími inštitúciami, ako aj s odvetvím
priemyslu. V stredobode pozornosti pri tom je biotechnológia,
biomedicína, progresívne mate-

Európska komisia predstavila stanoviská k
návrhom rozpočtových plánov na rok 2020

Európska komisia predstavila
svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Od júla
tohto roku sa po prvýkrát od roku
2002 na žiadny členský štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Očakáva sa, že
pomer dlhu eurozóny k HDP bude
pokračovať v poklese posledných
rokov, a zníži sa tak z približne 86
% v roku 2019 na asi 85 % v roku
2020. EK zároveň zistila, že žiadny
z návrhov rozpočtových plánov na
rok 2020 nie je vo vážnom nesúla-

de s požiadavkami Paktu stability
a rastu. Deväť plánov členských
štátov je v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2020; plány 2
členských štátov sú vo všeobecnosti v súlade s paktom a v prípade plánov 8 členských štátov hrozí,
že na budúci rok dôjde k nesúladu
s paktom.
Slovensko je v poslednej, tretej
skupine krajín spolu s Belgickom,
Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Portugalskom, Slovinskom a Fínskom. Pri ich návrhoch
rozpočtových plánov hrozí v roku
2020 riziko nesúladu s Paktom
stability a rastu. V prípade Slovenska je ale potrebné dodať, že hrubý
verejný dlh je pod hranicou 60%
(49,4% HDP v 2018 a očakáva sa
jeho pokles na 48,1% HDP v 2019)
a deficit verejných financií je výrazne pod hranicou 3% stanovenou
v Pakte stability a rastu. Hodnote-

riály a digitálne technológie. Finančné prostriedky zo zdrojov
EÚ sa v spolupráci s odvetvím
priemyslu využijú na modernizáciu výskumných infraštruktúr
a vybavenia i zostavenie nových
študijných programov. Projekt by
sa mal ukončiť do jari 2022. Tieto
investície nadväzujú na investície
z Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013, ktoré
plynuli v prospech kompetenčných centier oboch vzdelávacích
inštitúcií.
nie Európskej komisie založené na
jesennej prognóze a dodatočných
informáciách zo slovenskej strany
poukazuje na riziko výraznej odchýlky od strednodobého rozpočtového cieľa. Európska komisia
vyzýva slovenské inštitúcie, aby
prijali príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu s Paktom stability a rastu.
Návrh slovenského rozpočtu počíta s deficitom verejných financií na úrovni 0,7%HDP v 2019 a
0,5% HDP v 2020 a s poklesom
štrukturálneho deficitu z 1,4%
HDP v 2019 na 1,1% HDP v 2020.
Jesenná prognóza Európskej komisie uvádza vyšší deficit verejných financií na úrovni 0,9% HDP
a 1,2% HDP v 2019 a 2020 ako aj
vyšší štrukturálny deficit na úrovni 1,6% HDP v 2019 a 1,8% HDP
v 2020. Rozdiely sú spôsobené
hlavne vyššou mierou investícii
a čerpania EU fondov v prípade
Európskej komisie a rozdielnym
hodnotením dopadov opatrení
v 2020.

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

VII. ročník

November_2019

3

Prieskum Eurobarometra ukazuje, že väčšina občanov
EÚ hodnotí medzinárodný obchod pozitívne
Z výsledkov osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Európska komisia, vyplýva,
že 60 % Európanov má pocit, že
majú osobný prospech z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred
10 rokmi pri predchádzajúcom
prieskume. Z prieskumu takisto
vyplynulo, že 71 % respondentov
sa domnieva, že EÚ je pri ochrane obchodných záujmov ich štá- • Výhody obchodu: 54 % z tých, oritami občanov EÚ a prioritami
tov účinnejšia, ako štát konajúci
ktorí sa domnievajú, že me- stanovenými v stratégii EÚ „Obsamostatne.
dzinárodný obchod je pre nich chod pre všetkých“, ktorú EÚ
Správa sa zaoberá celým raprospešný, vidia túto výhodu v sleduje za posledných 5 rokov.
dom aspektov súvisiacich s inširšom výbere výrobkov, zatiaľ Počas tohto obdobia EÚ uzatvoformovanosťou, vnímaním a
čo 36 % vidí túto výhodu najmä rila 16 nových obchodných dopostojmi európskych občanov k
v nižších cenách. Zdá sa, že tie- hôd vrátane významných dohôd
medzinárodnému obchodu, prito výhody sú hmatateľnejšie pre s Kanadou a Japonskom. Mečom zahŕňa o. i. aj tieto aspekty:
mladších respondentov a osoby dzinárodný obchod v súčasnosti
• Ciele a priority obchodnej pos vyššou úrovňou vzdelania a podporuje 36 miliónov pracovlitiky EÚ: 54 % respondentov
príjmov.
ných miest v EÚ.
uviedlo, že hlavnou prioritou • Spravodlivosť v medzinárodobchodnej politiky EÚ by malo
nom obchode: 1/3 opýtaných si
Slováci majú radi
byť vytváranie pracovných
myslí, že je naivné očakávať, že
čínske výrobky:
miest v EÚ.
ostatné krajiny budú dodržia- • 76 % Slovákov za posledných 12
• Potreba pravidiel medzinárodvať obchodné pravidlá. Viac ako
mesiacov nakúpilo tovar alebo
ného obchodu: 3/4 Európanov
polovica respondentov si mysslužby z Číny, ide o o 3. najväčší
súhlasia s tým, že medzinárodlí, že EÚ by mala zvýšiť dovozpodiel v EÚ (priemer EÚ je 58
ný obchod sa musí riadiť prané clá pre krajiny, ktoré nie sú
%).
vidlami.
členmi EÚ, alebo pre podniky, • Slovensko je krajinou EÚ, ktorá
• Dôvera a transparentnosť: 6 z
ktoré nedodržiavajú pravidlá
má 2. najväčší podiel ľudí (41 %)
10 respondentov sa vyslovilo,
medzinárodného obchodu.
tvrdiacich, že nemajú prospech
že veria, že EÚ vykonáva svoju
z medzinárodného obchodu,
obchodnú politiku otvorene a
Zistenia prieskumu preto povzhľadom na to, že došlo k znítransparentne.
tvrdzujú dobrý súlad medzi priženiu kvality výrobkov.
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Aký dýchame vzduch? - nový prieskum
Eurobarometra o kvalite ovzdušia
prísnejšie kontroly zamerané
na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností
súvisiacich s výrobou energií
spoločne so zavedením prísnejšej legislatívy zameranej na
kvalitu ovzdušia (31 %). 24 %
Slovákov za účinný spôsob riešenia problému kvality ovzdušia považuje aj poskytovanie
väčšieho množstva informácií o
zdravotných a environmentálZ EÚ prichádzajú výsledky najnych dôsledkoch znečisteného
novšieho prieskumu Eurobaroovzdušia širokej verejnosti.
meter o kvalite ovzdušia.
• Respondenti sú toho názoru, že
rôzne subjekty vrátane domácHlavné výsledky prieskumu o
ností by mali na riešenie probpostojoch Európanov ku kvalite
lémov súvisiacich s kvalitou
ovzdušia pre Slovensko a EÚ:
ovzdušia robiť viac – vyše 50 %
• Väčšina respondentov si želá,
respondentov vo všetkých kraaby EÚ navrhla ďalšie opatrejinách EÚ si myslí, že domácnia - viac ako polovica opýtanosti, výrobcovia automobilov,
ných Slovákov - 63% (EÚ 71 %)
výrobcovia energií, poľnohostvrdí, že EÚ by mala navrhnúť
podári a verejné orgány nevyvíďalšie opatrenia na riešenie
jajú dostatočne úsilie pre dobrú
problémov spojených s kvalitou
kvalitu ovzdušia.
ovzdušia v Európe, a 24 % Slo- • Európania v súčasnosti privákov by chcelo mať možnosť sa
jímajú čoraz viac opatrení na
k takýmto opatreniam vyjadriť
zníženie škodlivých emisií než v
(EÚ 38 %)
roku 2017 – k hlavným opatre• Slovenskí respondenti o tom,
niam, ktoré Slováci prijali, patkto by mal riešiť problémy súviria najmä nahradenie starších
siace s kvalitou ovzdušia - otázenergeticky náročných zariaka znečistenia ovzdušia by sa
dení novými zariadeniami s lepmala podľa nich riešiť na meším energetickým hodnotením
dzinárodnej úrovni (53 %), na
(53 %) a častejšie používanie venárodnej úrovni (52 %), ako aj
rejnej hromadnej dopravy alebo
na európskej úrovni (50 %). Za
bicykla (35 %), niektorí aj vymenajúčinnejší spôsob riešenia
nili svoj domáci vykurovací sysproblémov s kvalitou ovzdušia
tém za nový s nižšími emisiami
považuje najväčší podiel slo(10 %).   
venských respondentov (31 %) • Úroveň informovanosti o prob-

lémoch súvisiacich s kvalitou
ovzdušia je pomerne nízka
- väčšina slovenských respondentov (58 %) má pocit, že nie
sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou
ovzdušia v EÚ.
• Väčšina Slovákov si myslí, že
kvalita ovzdušia sa za posledných 10 rokov zhoršila a toto
negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo- respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za
posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká
(34 %) alebo sa zlepšila (5 %).
• Pretrváva nízke povedomie o
normách EÚ v oblasti kvality
ovzdušia – iba 26 % (EÚ priemer 31 %) slovenských respondentov počula o normách EÚ
týkajúcich sa kvality ovzdušia.
Väčšina z opýtaných, ktorí o
nich počuli, si myslí, že by sa
mali sprísniť (68 %).
• Väčšina slovenských respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne - viac
ako 50 % respondentov si myslí, že srdcovo-cievne ochorenia,
astma a alergie či respiračné
ochorenia, sú na Slovensku veľmi vážnym problémom.
Prieskum sa uskutočnil v 28
členských štátoch EÚ od 11. do 29.
9. 2019. V rámci neho prebehli
osobné rozhovory s 27 565 respondentmi z rôznych sociálnych
a demografických skupín.
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Súťaže/Stáže/Programy v EÚ
Európsky zbor solidarity prinesie aj
v roku 2020 nové príležitosti pre mladých
Európska komisia uverejnila
výzvu na predkladanie návrhov
na rok 2020 v rámci Európskeho
zboru solidarity. Na podporu činností v oblasti solidarity bude vyčlenený predpokladaný rozpočet
vo výške 117 miliónov EUR, ktorý
vytvorí nové príležitostí pre mladých ľudí v širokej škále oblastí.
Do zoznamu činností, ktoré
bude možno financovať patria
dobrovoľnícke projekty, dobrovoľnícke partnerstvá, dobrovoľnícke tímy vo vysoko prioritných
oblastiach, stáže, pracovné miesta a projekty v oblasti solidarity.

O finančné prostriedky na realizáciu projektov môžu požiadať
verejné a súkromné subjekty so
sídlom v zúčastnených krajinách,
ktoré získali príslušnú značku
kvality. Okrem toho môžu o finančnú podporu na realizáciu
svojich vlastných projektov v ich
miestnej komunite požiadať aj

skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru
solidarity .Termíny na predloženie
projektov sa v závislosti od druhu
činností pohybujú v rozpätí od 5.
februára do 1. októbra 2020. Viac
informácií o opatreniach Európskeho zboru solidarity nájdete v
týchto informačných prehľadoch.

Stáže na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli
Dokedy: 30. november 2019
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: nástup - 1. marec 2020
Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli spúšťa po úvodnom pilotnom
ročníku 1. ročník stáží pre študentov vysokých škôl počas roka
2020.
Pracovná stáž je určená všetkým študentom od 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a môže
byť absolvovaná ľubovoľne počas
roka (vrátane možnosti letnej 2
mesačnej stáže jún-júl).
Ponuka je vhodná pre rôzne štu-

dijné odbory a Stále zastúpenie je
otvorené stážistom s rôznym akademickým zameraním, potrebné
info na zorientovanie sa vo fungovaní Stáleho zastúpenie a jeho
jednotlivých oddelení: https://
www.mzv.sk/web/szbrusel/o_nas/
nase_poslanie
Stáž má viacero variantov dĺžky jej trvania, je neplatená, ale je
možnosť zúčastniť sa jej s grantom Erasmus+, aktuálna výška finančného príspevku pre stážistov
v Belgicku je 720 eur/mesačne.
Všetky informácie nájdete na: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/
staze-na-stalom-zastupeni
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Európska Cena Karola Veľkého pre mládež 2020
Dokedy: 31. január 2020
Kde: Európska únia
Kedy: výber národných víťazov marec 2020
Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne
s Nadáciou medzinárodnej ceny
Karola Veľkého mesta Aachen, sú
každoročne oceňované projekty
mladých ľudí z celej Európy. Víťazné projekty by mali slúžiť ako
vzory pre mladých Európanov a
mali by ich realizovať mladí ľudia
pre mladých s úmyslom motivovať
ich k aktívnej účasti na rozvoji Európy.
Nominované projekty by mali
byť zamerané na organizáciu rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetových projektov s
európskym rozmerom. Musia ale
spĺňať nasledovné kritériá:
• podporujú európske a medzinárodné porozumenie
• posilňujú rozvoj spoločného
zmyslu pre európsku identitu a
integráciu
• slúžia ako vzor pre mladých ľudí
žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania
Európanov ako jednej komunity

Deadline pre ich prihlasovanie
Kandidáti musia byť vo veku 16
je
31. január 2020. Vyhlásenie
– 30 rokov a musia mať občianstvo alebo bydlisko v jednom z 28 víťazov za jednotlivé krajiny sa
uskutoční 20. marca 2020, slávčlenských štátov Európskej únie.
nostné odovzdávanie ceny v neAutori víťazných projektov zís- meckom Aachene sa odohrá 19.
kajú okrem hodnotných finanč- mája 2020.
Všetky potrebné informácie nájných odmien (7 500 EUR, 5 000
EUR, 2 500 EUR) aj pozvánku na deš na: https://www.europarl.eunávštevu Európskeho parlamentu ropa.eu/charlemagneyouthprize/
sk/introduction.html
v Bruseli alebo Štrasburgu.
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Grantový program
“TU ŽIJEME
Grantový program
A POMÁHAME”
“Zelené oázy”

Uzávierka: 6. január 2020
Max. výška grantu: 3 000 eur

Uzávierka: 6. február 2020
Max. výška grantu: 3 000 eur

Uzávierka: 13. január 2020
Max. výška grantu: 5 000 eur

V poradí už po 12. krát podporí Nadácia SPP v rámci svojho
štipendijného programu “Hlavička” ambicióznych mladých ľudí v
získavaní kvalitného vzdelávania
prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.
Program je určený študentom
práva, ekonómie, informačných
technológií, technických odborov,
prírodných vied, humanitných
vied a medicíny. Podmienkou získania podpory je predstavenie
projektu vedeckého, odborného
alebo praktického charakteru,
ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.
V jeho rámci budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty v rámci sveta,
realizované do konca novembra
2020.
Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 6. január
2020. Informácie o programe sú
na:
http://mladez.sk/wp-content/uploads/2019/12/Hlavicka-2019-2020-FINAL.pdf

Grantový program TU ŽIJEME A POMÁHAME” sa sústredí
na komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie a dobrovoľnícke aktivity, ktoré
majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde
ľudia žijú a trávia svoj voľný čas.
K jeho cieľom patrí:
• podporiť verejne prospešné a
zmysluplné činnosti zamerané
na zlepšenie životného prostredia
• podporiť aktivity, ktoré povedú
k ochrane prírody a životného
prostredia.
• motivovať, deti, mládež a dospelých k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú
Občianske združenia, neziskové
organizácie a nadácie z Prešovského a Košického kraja použijú
na prihlasovanie svojich projektov formulár, deadline pre ich
registráciu je 6. február 2020.
Všetky potrebné informácie o
programe nájdeš na: https://
karpatskanadacia.sk/grantovy-program-tu-zijeme-a-pomahame-otvoreny/

SLOVNAFT a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené
oázy, prostredníctvom ktorého sa
snažia reagovať na aktuálne výzvy
v oblasti životného prostredia.
Cieľom programu je podporiť
aktívnych občanov pri vytváraní,
obnove alebo oživení ekologicky
hodnotných lokalít a trás a preto
sa sústredí na podporu ich spolupráce a partnerstiev na lokálnej
úrovni.
Témou tohto ročníka je Vytváranie alebo rozširovanie menších
zelených plôch v zastavanom území miest a obcí .
Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 13. január
2020.
Podrobnejšie informácie o
programe nájdeš na: https://www.
ekopolis.sk/zivotne-prostredie/
zelene-oazy
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