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NOVINKY Z EÚ 
EU4FAIRWORK: KAMPAŇ EK PROTI 
NELEGÁLNEJ PRÁCI 

30 % Slovákov a tretina Európa-
nov pozná niekoho, kto pracuje 
bez priznania celého svojho príjmu 
alebo jeho časti daňovému úradu 
alebo sociálnej poisťovni. Vyplýva 
to zo špeciálneho prieskumu Eu-
robarometer, ktorý ilustruje roz-
sah problémov spôsobených nele-
gálnou prácou. Európska komisia 
dnes zahájila svoju prvú kampaň 
na podporu deklarovanej legálnej 
práce. Cieľom iniciatívy je upo-
zorniť pracovníkov, spoločnosti a 
tvorcov politík, že nelegálna práca 
sa nevypláca. Zbavuje pracovníkov 
sociálnej ochrany, narúša hospodár-

sku súťaž medzi podnikmi a vedie 
k veľkým medzerám vo verejných 
financiách. Komisia bude úzko spo-
lupracovať s Európskou platformou 
na boj proti nedeklarovanej prá-
ci a s Európskym orgánom práce.

EUROBAROMETER: OCHRANA KLÍMY 
DÔLEŽITÁ PRE 90 % EURÓPANOV JE 

Podľa nového prieskumu Euro-
barometra je ochrana životného 
prostredia dôležitá až pre 94 % 
Európanov a pre rovnaké percento 
opýtaných Slovákov. Navyše, 91 % 
občanov EÚ považuje zmenu klímy 
za vážny problém. Vyše tri štvrtiny 
(78 %) opýtaných veria, že otázky 
životného prostredia majú priamy 
vplyv na ich každodenný život a 
zdravie. Na Slovensku patrí medzi 
tri najvýznamnejšie environmen-
tálne problémy narastajúce množ-
stvo odpadu (60 %), znečistenie 
ovzdušia (42 %) a znečistenie riek, 
jazier a podzemnej vody (42 %). 
Z prieskumu vyplýva, že ľudia si 
prajú, aby sa v záujme ochrany ži-

votného prostredia robilo viac, a že 
zodpovednosť by podľa nich mali 
niesť veľké spoločnosti a priemysel, 
národné vlády a EÚ, ako aj samotní 
občania. Respondenti, ktorých bolo 
viac ako 27 000, sa domnievajú, že 
najúčinnejší spôsob riešenia envi-
ronmentálnych problémov je „zme-
niť naše spotrebné návyky“ a „zme-
niť náš spôsob výroby a obchodu“. 
Slováci sa prikláňajú aj k zavedeniu 
prísnejších zákonov o životnom 
prostredí. Jasne podporujú politic-
ké opatrenia zamerané na zníženie 
plastového odpadu a znečisťova-
nie odpadom a uznávajú, že môže 
byť potrebné pristúpiť k zásadným 
zmenám. 70 % respondentov na 

Slovensku uviedlo, že v záujme boja 
na ochranu životného prostredia 
triedia na recykláciu väčšinu svojho 
odpadu. Navyše, kupujú miestne vý-
robky (43 %), vyhýbajú sa plastové-
mu tovaru na jedno použitie (35 %) 
a znížili svoju spotrebu vody  (34 %).
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2021 BUDE EURÓPSKYM 
ROKOM ŽELEZNÍC

V záujme podpory udržateľnej 
mobility, Európska komisia navr-
huje, aby sa rok 2021 stal Európ-
skym rokom železníc. Jeho cieľom 
je podpora dosiahnutia záväzkov 
vyplývajúcich z Európskej zelenej 
dohody v doprave. Na podporu 
železníc ako udržateľného,   inova-
tívneho a bezpečného spôsobu 
dopravy Komisia usporiada v roku 
2021 niekoľko podujatí, kampaní 
a iniciatív. Tie sa zamerajú na vy-

zdvihnutie výhod, ktoré tento spô-
sob cestovania prináša pre občanov, 
hospodárstvo a klímu a zamerajú 
sa na výzvy, ktorým treba čeliť pre 
vytvorenie jednotného európskeho 
železničného priestoru bez hraníc.

STRATÉGIA RODOVEJ ROVNOSTI: 
USILUJEME SA O ÚNIU ROVNOSTI 

Európska komisia predstavila svo-
ju stratégiu rovnosti medzi mužmi 
a ženami v Európe. Hoci EÚ je v ro-
dovej rovnosti globálnym lídrom, 
rodovo motivované násilie a stereo-
typy pretrvávajú: každá tretia žena 
v EÚ bola niekedy vystavená fyzic-
kému a/alebo sexuálnemu násiliu. 
Napriek tomu, že univerzitné vzde-
lávanie absolvuje viac žien ako mu-
žov, ženy zarábajú v priemere o 16 
% menej a v najväčších podnikoch 
v EÚ zastávajú len 8 % vedúcich vý-
konných pozícií. V stratégii pre ro-
dovú rovnosť na roky 2020 – 2025 

sa preto stanovujú hlavné opatrenia 
na nasledujúcich 5 rokov a Komisia 
sa v nej zaväzuje, že zahrnie hľa-
disko rovnosti do všetkých oblastí 
politík EÚ. Cieľom novej Komisie je 
poskytnúť všetkým, ktorí majú rov-
naké ambície, aj rovnaké príležitosti.

Úplnú rovnosť medzi mužmi a 
ženami sa zatiaľ nepodarilo do-
siahnuť žiadnemu členskému štátu 
EÚ. Napredujeme pomaly a rodové 
rozdiely v zamestnaní, odmeňova-
ní, starostlivosti a dôchodkovom 
zabezpečení pretrvávajú. EK chce 
zaviesť sériu opatrení, ktorých cie-
ľom je ukončiť rodovo motivované 
násilie a stereotypy; zabezpečiť 
rovnakú účasť a príležitosti na trhu 
práce vrátane rovnakého odme-
ňovania; dosiahnuť rodovú rovno-
váhu v rozhodovaní a politickom 
živote. Ako uvádza vo svojich poli-
tických usmerneniach Ursula von 
der Leyenová, Únia rovnosti je jed-
nou z hlavných priorít jej Komisie.

MIGRÁCIA: 
EÚ MOBILIZUJE 
PODPORU GRÉCKU 
PROSTREDNÍCTVOM 
MECHANIZMU 
CIVILNEJ OBRANY

Európska komisia pracuje na všet-
kých úrovniach na podpore Grécka, 
ktoré čelí zvýšeným počtom ute-
čencov a migrantom na svojich von-
kajších hraniciach. 14 európskych 
krajín už poskytlo Grécku prostred-
níctvom mechanizmu EÚ v oblasti 
civilnej ochrany takmer 70 000 po-
ložiek pomoci, po tom, čo Grécko 2. 
marca 2020 požiadalo o pomoc. Ide o 
spacáky, prikrývky, generátory ener-
gie, stany, hygienické a zdravotné 
pomôcky. Dodávky riadi Koordinač-
né centrum EÚ pre reakcie na nú-
dzové situácie, ktoré spolufinancuje 
náklady na ich prepravu do Grécka.

Komisia navyše prijíma opatre-
nia na nájdenie riešení pre migru-
júce deti bez sprievodu, ktoré sa 
nachádzajú na gréckych ostrovoch. 
Predsedníčka Ursula von der Leye-
nová sa po návšteve krajiny do-
hodla s gréckym premiérom Kyria-
kosom Mitsotakisom na zavedení 
postupu na zabezpečenie ochrany 
a starostlivosti o niektorých z naj-
zraniteľnejších obyvateľov Euró-
py, deti migrantov bez sprievodu.
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PRIEMYSELNÁ STRATÉGIA PRE ZELENÚ 
A DIGITÁLNU EURÓPU

Európska komisia predložila novú 
priemyselnú stratégiu pre globálne 
konkurencieschopnú, zelenú a digi-
tálnu Európu. Jej cieľom je pomôcť 
európskemu priemyslu stať sa ve-
dúcou silou dvojakej transformácie 
smerom ku klimatickej neutralite a 
dosiahnutiu vedúceho postavenia 
v oblasti digitálnych technológií. 
Má predstavovať hnaciu silu kon-
kurencieschopnosti Európy a jej 
strategickej autonómie v čase ge-
opolitických posunov a rastúcej 
konkurencie na celosvetovej úrov-
ni. V záujme potvrdenia vedúceho 
postavenia európskeho priemyslu 
prispeje nová priemyselná stratégia 
k dosiahnutiu troch kľúčových prio-
rít: zachovaniu globálnej konkuren-
cieschopnosti európskeho priemys-
lu a rovnakých podmienok doma 
aj vo svete, zabezpečeniu toho, 
aby sa Európa stala do roku 2050 
klimaticky neutrálnou, a formova-
niu digitálnej budúcnosti Európy.

Balíkom iniciatív sa vymedzuje 

nový prístup k európskej priemy-
selnej politike, ktorý je pevne za-
kotvený v európskych hodnotách a 
tradíciách sociálneho trhu. Stano-
vuje sa v ňom celý rad opatrení na 
podporu všetkých aktérov v európ-
skom priemysle vrátane veľkých a 
malých spoločností, inovatívnych 
startupov, výskumných centier, po-
skytovateľov služieb, dodávateľov a 
sociálnych partnerov. Cieľom oso-
bitnej stratégie pre malé a stredné 
podniky (MSP) je znižovať byro-
kratickú záťaž a pomôcť početným 
MSP v Európe podnikať na celom 
jednotnom trhu, získať prístup k 
financovaniu a postaviť sa na čelo 
digitálnej a ekologickej transfor-
mácie. Dnešné iniciatívy zahŕňajú 
aj konkrétne kroky na odstránenie 
prekážok brániacich dobre fungu-
júcemu jednotnému trhu, ktorý je 
najväčšou prednosťou Európy a 
vďaka ktorému môžu všetky naše 
podniky rásť a konkurovať v Európe 
aj mimo nej. Popri komplexnom sú-

bore opatrení, a to horizontálnych 
aj zameraných na konkrétne tech-
nológie, bude Komisia systematicky 
analyzovať riziká a potreby rôznych 
priemyselných ekosystémov. Pri tej-
to analýze bude Komisia úzko spo-
lupracovať s inkluzívnym a otvore-
ným priemyselným fórom, ktoré 
sa má zriadiť do septembra 2020. 
Budú ho tvoriť zástupcovia z oblas-
ti priemyslu vrátane MSP, veľkých 
spoločností, sociálnych partnerov, 
výskumných pracovníkov, ako aj 
členských štátov a inštitúcií EÚ. V 
prípade potreby budú odborníci z 
konkrétnych odvetví vyzvaní, aby 
sa podelili o svoje znalosti. Komisia 
bude aj naďalej každoročne uspo-
radúvať Dni priemyslu, na ktorých 
sa budú stretávať všetci aktéri.

OPATRENIE EK PROTI COVID-19 

COVID-19: Poradný panel pre COVID-19, zabezpečenie 
práv cestujúcich a repatriácia občanov EÚ 

členských štátov s cieľom sformulo-
vať usmernenia EÚ o vedecky pod-
ložených a koordinovaných opat-
reniach na riadenie rizík spojených 
s ochorením. Európsky tím vedec-
kých odborníkov na posilnenie ko-
ordinácie a zdravotníckej reakcie 
EÚ bol vytvorený na základe man-
dátu členských štátov a predsedať 
mu bude predsedníčka EK Ursula 
von der Leyenová a spolupredse-
dať Stella Kyriakidesová, komisárka 

pre zdravie a bezpečnosť potravín.
Panel bude poskytovať Komisii po-

radenstvo vo formulácii reakčných 
opatrení, identifikácii a zmiernení ne-
dostatkov v opatreniach, stanovení 
priorít v oblasti zdravotnej starostli-
vosti, politických opatrení a zmierne-
ní dlhodobých dôsledkov COVID-19. 
Zasadať v ňom bude sedem členov zo 
šiestich členských krajín, ktorí budú 
rokovať prostredníctvom videokon-
ferencie dvakrát týždenne. Ako pozo-
rovatelia sa zúčastnia Európske stre-
disko pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC), Európska lieková agentúra 
(EMA) a Koordinačné centrum pre 
reakcie na núdzové situácie (ERCC).

COVID-19: európsky tím vedec-
kých odborníkov na posilnenie ko-
ordinácie a lekárskej reakcie EÚ

Európska komisia zriadila poradný 
panel pre COVID-19 zložený z epi-
demiológov a virológov z rôznych 
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Aktivity ED Lučenec 

UPLATŇOVANIE „ZELENÝCH JAZDNÝCH 
PRUHOV“, ZNÍŽENIE ZAŤAŽENIA TELEKO-
MUNIKAČNÝCH SIETÍ, ŠTÁTNA POMOC 
PRE LUXEMBURSKO A LOTYŠSKO

Komisia dnes vydala nové prak-
tické rady na uplatňovanie usmer-
nenia pre opatrenia v oblasti ria-
denia hraníc, aby sa nákladná 
doprava mohla pri súčasnej pan-
démii pohybovať naprieč EÚ. Aby 
mohli naďalej fungovať celoúnijné 
dodávateľské reťazce, žiada sa od 
členských štátov, aby bezodkladne 
určili všetky relevantné medziná-
rodné hraničné priechody v rám-
ci transeurópskej dopravnej siete 
(TEN-T) ako hraničné priechody so 
„zeleným jazdným pruhom“. Tieto 
zelené hraničné priechody by mali 
byť otvorené pre všetky nákladné 

vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý 
vezú. Prekročenie hranice vrátane 
všetkých kontrol a zdravotných 
skríningov by nemalo trvať viac 
než 15 minút. Kontroly a skríning 
treba vykonávať tak, aby vodiči 
nemuseli vychádzať z vozidiel, a 
samotní vodiči by mali byť podro-
bovaní iba minimálnym kontrolám. 
Od vodičov nákladných vozidiel by 
sa nemala vyžadovať žiadna doku-
mentácia okrem dokladu totožnos-
ti a vodičského preukazu, a podľa 
potreby listu od zamestnávateľa. 
Mali by sa uznávať elektronicky 
predložené/zobrazené dokumenty.

RÁMEC ŠTÁTNEJ POMOCI, PREDĹŽENIE 
PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO EURÓPSKYCH 
PROGRAMOV, OPATRENIA PROTI NEPOC-
TIVÝM OBCHODNÍKOM, ODPORÚČANIA 
PRE OBLASŤ VEREJNÉHO ZDRAVIA A INÉ

Komisia prijala dočasný rámec 
štátnej pomoci, ktorý členským štá-
tom umožní výraznejšie podporiť 
ekonomiku počas ochorenia CO-
VID-19. Dočasný rámec spolu s mno-
hými ďalšími podpornými opatre-
niami, ktoré môžu členské štáty 
využiť podľa existujúcich pravidiel 
štátnej pomoci, umožňuje člen-
ským štátom zabezpečiť, aby mali 
všetky podniky k dispozícii dosta-
točnú likviditu a zachovať hospo-
dársku kontinuitu aj počas pandé-
mie COVID-19 a po nej. Vzhľadom 
na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ 
budú hlavnú úlohu zohrávať štátne 

rozpočty členských krajín. Dočasný 
rámec pomôže zacieliť podporu pre 
hospodárstvo a zároveň obmedzí 
negatívne ovplyvňovanie rovnos-
ti podmienok na jednotnom trhu. 
Stanovuje päť druhov pomoci: 
i) priame granty, selektívne daňové 

zvýhodnenia a zálohové platby
ii)štátne záruky za úvery, ktoré 

banky poskytli podnikom
iii)dotované ver. úvery pre podniky
iv) záruky pre banky, ktoré 

sprostredkúvajú štátnu pomoc 
reálnej ekonomike

v) krátkodobé poistenie vývozných 
úverov

SPOLOČNÉ 
OBSTARÁVANIE 
OCHRANNÝCH PROS-
TRIEDKOV, HARMO-
NIZÁCIA NORIEM 
PRE OCHRANNÉ 
POMÔCKY, ŠTÁTNA 
POMOC PRE ŠPAN-
IELSKO A NEMECKO
 
Spoločné obstarávanie osobných 
ochranných prostriedkov, ktoré vy-
hlásila Európska komisia s cieľom 
reagovať na krízu spôsobenú koro-
navírusom, sa ukázalo ako úspešné. 
Výrobcovia predložili ponuky vyho-
vujúce všetkým množstvám jednot-
livých položiek požadovaných člen-
skými štátmi, ktoré sa zúčastňujú 
na obstarávaní, a v niektorých prí-
padoch ich dokonca prekročili. Spo-
ločné obstarávanie sa vzťahuje na 
rúška typu 2 a 3, rukavice, ochranné 
okuliare a štíty, chirurgické rúška a 
kombinézy. Máme tak istotu, že ne-
mocnice, zdravotnícki pracovníci, 
domovy opatrovateľských služieb 
a všetci, ktorí to potrebujú, budú 
mať potrebné vybavenie na ochra-
nu pred vírusom a obmedzenie jeho 
šírenia. Na tomto spoločnom obsta-
rávaní sa zúčastňuje 25 členských 
štátov. Ponuky sa momentálne po-
sudzujú a očakáva sa, že zmluvy 
budú podpísané v nasledujúcich 
dňoch. Spoločné obstarávanie je 
pre členské štáty užitočným nástro-
jom, ako spoločne nakupovať tovar 
na trhoch za koordinácie Európskej 
komisie. Verejné obstarávanie väč-
šiny uvedeného vybavenia sa začalo 
pred týždňom, teda 17. marca. Ob-
starávanie rúšok bolo pôvodne vy-
hlásené ešte 28. februára.
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REPATRIÁCIA OBČANOV EÚ POKRAČUJE

Európska únia a jej delegácie 
a agentúry pracujú nepretržite, aby 
pomohli členským štátom: osloviť 
tretie krajiny, organizovať repatriač-
né lety, zabezpečiť pristávacie práva 
a prístup do vzdušného priestoru, 
alebo potreby tranzitný prístup či 
predĺženie víz. Od začiatku vypuk-
nutia ochorenia COVID-19, sa už 
približne 250 000 ľudí vrátilo do Eu-
rópy prostredníctvom letov organi-
zovaných členskými štátmi. Mecha-
nizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany 
okrem toho uľahčil repatriáciu 4 384 
občanov EÚ z Číny, Japonska, USA, 
Maroka, Tuniska, Vietnamu, Filipín, 
Egypta, Dominikánskej republiky, 
Kolumbie, Kostariky, Panamy, Kuby, 
Hondurasu, Mexika, Cabo Verde, 

Gruzínska, Gambie, Senegalu, Haiti 
a Malajzie. Podporu mechanizmu 
pre návrat svojich občanov využíva 
aj Spojené kráľovstvo počas pre-
chodného obdobia rovnako ako Is-
land, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, 
Severné Macedónsko a Turecko. 
Viac ako 100 letov je naplánovaných 
nasledujúcich dňoch a Európska ko-
misia navrhla zvýšiť rozpočet EÚ o 
45 miliónov EUR s cieľom pomôcť 
pri repatriácii. V rámci mechanizmu 
EÚ v oblasti civilnej ochrany Komisia 
prispieva na náklady na repatriačné 
lety, ktoré prepravujú štátnych prís-
lušníkov viac ako jedného členského 
štátu, na základe zásady solidarity 
a pracuje tak na podpore rýchleho 
návratu občanov EÚ z tretích krajín.

SÚŤAŽE/Štipendiá v EÚ
KOMISIA VYHLASUJE SÚŤAŽ 
PRE ZAČÍNAJÚCICH MLADÝCH NOVINÁROV

EÚ, ako aj zo susedných a pristupu-
júcich krajín. Prihlasovací formulár 
a podmienky súťaže sú k dispozí-
cii na webovej stránke programu 
Youth4Regions do 13. júla 2020.

CENA 
REGIOSTARS ZA 
NAJINOVAČNEJŠIE 
REGIONÁLNE 
PROJEKTY

Európska komisia vyhlásila ďal-
ší ročník súťaže Youth4Regions 
pre mladých novinárov. Program 
Youth4Regions, pomáha študen-
tom žurnalistiky a mladým novi-
nárom objaviť, čo robí EÚ v ich 
regióne. 33 víťazov súťaže pôjde 
v októbri 2020 počas EÚ Týždňa 
regiónov a miest do Bruselu, kde 
sa budú môcť zúčastniť školení so 
skúsenými novinármi, spolupraco-
vať s nimi a navštívia aj inštitúcie 
EÚ a mediálne organizácie. Úspeš-
ní súťažiaci sa môžu uchádzať aj 
o cenu Megalizzi - Niedzielski pre 
začínajúcich novinárov. Prihlásiť sa 
môžu uchádzači z členských krajín 

Európska komisia otvorila pri-
hlasovanie do 13. ročníka súťaže 
RegioStars, kde udeľuje ocene-
nia projektom financovaným EÚ, 
ktoré preukazujú excelentnosť 
a nové prístupy v rámci regio-
nálneho rozvoja. Záujemci môžu 
predkladať svoje inovačné pro-
jekty politiky súdržnosti od 1. 
marca do 9. mája. EK odovzdá 
cenu v piatich tematických ka-
tegóriách: inteligentný, udržateľ-
ný a inkluzívny rast, rozvoj miest 
a špeciálna tohtoročná téma sú-
visiaca s 30. výročím programu 
Interreg, ktorý je schémou pre 
cezhraničnú spoluprácu v EÚ. 
Predložené žiadosti posúdi ne-
závislá porota, zložená z akade-
mických pracovníkov a víťazom 
odovzdá ceny počas Európskeho 
týždňa regiónov a miest v Bru-
seli. O svojom obľúbenom pro-
jekte bude hlasovať aj verejnosť 
prostredníctvom online hlaso-
vacieho systému. Bližši info na: 
https://regiostarsawards.eu/ 

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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EK UDEĽUJE CENU PRE EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO INOVÁCIE 2020

Európska komisia zahájila ďalší 
ročník udeľovania cien pre „Európ-
ske hlavné mesto inovácie“ za rok 
2020, známe tiež ako iCapital. Cenu, 
financovanú z programu EÚ v ob-
lasti výskumu a inovácií Horizont 
2020, získa európske mesto, ktoré 
najlepšie preukáže svoju schop-
nosť využiť inovácie na zlepšenie 
života svojich občanov. Cenu získa 
celkovo šesť európskych miest. Ví-
ťaz prvej ceny sa pridá ku skupine 
predošlých výhercov (Barcelona, 
Amsterdam, Paríž, Atény, Nantes) 
a získa 1 milión EUR na zabezpeče-
nie výmeny a rozširovania svojich 

najlepších inovačných postupov. 
Ďalších 5 finalistov získa 100 000 
EUR, na podporu svojich inovač-
ných aktivít a na zlepšenie svojich 
schopností združovať občanov, ve-
rejný sektor, akademickú obec a 
podniky, aby priniesli spoločenské 
výhody svojim komunitám. Súťaž je 
otvorená mestám s minimálne 100 
000 obyvateľmi z členských štátov 
EÚ a krajín pridružených k progra-
mu Horizont 2020. Prihlasovanie 
do súťaže je otvorené do 23. júna 
2020 a víťazi budú vyhlásení počas 
Európskych dní výskumu a inová-
cií 22. až 24. septembra v Bruseli.

ŠTIPENDIUM MARTINA FILKA

Dokedy: 30. apríl 2020
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2020/2021

Cieľom Štipendia Martina Fil-
ka vyhláseným Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR je získať absolventov po-
predných zahraničných vysokých 
škôl pre prácu v štátnej správe.

V jeho rámci je možné získať šti-
pendium na pokrytie študijných 
nákladov (školné, životné náklady, 
cestovné, náklady na nákup odbor-
nej literatúry, zdravotné poistenie a 
cestovné poistenie) počas maximál-
ne dvoch akademických rokov štú-
dia na zahraničnej vysokej škole, pri-
čom sa podporený žiadateľ zaviaže 
odpracovať tri roky v štátnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú obča-
nia SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, 

sú prijatí na štúdium alebo už študu-
jú na vysokých školách v zahraničí, a 
toto štúdium je rovnocenné vyso-
koškolskému štúdiu druhého stup-
ňa alebo tretieho stupňa uskutoč-
ňovaného dennou formou štúdia.

Žiadosti o poskytnutie štipen-
dia spolu s prílohami je potreb-
né poslať najneskôr do 30. apríla 
2020 na odbor.vsv@minedu.sk.. 

Dôležité info na: https://www.
minedu.sk/vyzva-na-podava-
nie-ziadosti-o-poskytnutie-sti-
pendia-martina-filka-20202021/

GRANTY 
V EÚ A SR 
EURÓPSKY 
OBRANNÝ FOND: 
EÚ FINANCUJE NOVÉ 
SPOLOČNÉ VÝS-
KUMNÉ A PRIEMYSEL-
NÉ PROJEKTY

Komisia otvára výzvy na pred-
kladanie návrhov spoločných obran-
ných priemyselných projektov 
v roku 2020 vo výške 160 miliónov 
eur. Pokrývajú 12 kategórií, ktoré 
odrážajú potreby kritickej spôsobi-
losti definované v úzkej spolupráci 
s členskými štátmi. Komisia hľadá 
návrhy projektov prototypovania 
a testovania lekárskych protiopat-
rení proti chemickým, biologickým, 
rádiologickým a jadrovým látkam 
(CBNR), ako je preventívna a ter-
apeutická imunoterapia, ktoré by 
mohli byť prospešné pri riešení 
budúcich pandemických kríz. 

EK zároveň ohlásila sedem nových 
projektov obranného výskumu vy-
braných na financovanie vo výške 
viac ako 23 miliónov eur v rámci 
rozpočtu za rok 2019. Projekty budú 
financované z programu rozvoja 
európskeho obranného priemyslu 
(EDIDP), ktorý má celkový rozpočet 
500 miliónov eur na roky 2019 a 
2020 a z prípravnej akcie pre výs-
kum v oblasti obrany (PADR), ktorá 
má rozpočet 90 miliónov eur na roky 
2018 - 2020. Sú predchodcami pro-
gramov plnohodnotného Európske-
ho obranného fondu, ktorý prispe-
je k strategickej autonómii EÚ.

Bližšie info na: https://ec.eu-
ropa.eu/commission/press-
corner/detai l/en/ip_20_595 
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ENERGETICKÁ ÚNIA: NOVÁ VÝZVA 
NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

Európska komisia dnes vyhlásila 
výzvu v hodnote 980 miliónov EUR 
na predloženie návrhov na kľúčo-
vé projekty európskej energetickej 
infraštruktúry s významnými ce-
zhraničnými prínosom. Financo-
vanie EÚ pochádza z Nástroja na 
prepájanie Európy (CEF), európ-
skeho podporného programu pre 
transeurópsku infraštruktúru. Aby 
sa projekty mohli uchádzať o fi-
nancovanie z nástroja CEF Energy, 
musia byť najskôr zadefinované ako 
projekty spoločného záujmu (PCI). 

PCI musia mať významný vplyv 
na najmenej dve krajiny EÚ a musia 
zvýšiť konkurencieschopnosť, ener-
getickú bezpečnosť EÚ a prispieť k 
trvalo udržateľnému rozvoju. V sú-
lade s cieľmi Európskej zelenej do-
hody a v reakcii na verejnú diskusiu 
a stanoviská Európskeho parlamen-
tu sa Komisia pri posudzovaní žia-
dostí o financovanie v tomto roku 
sústredí viac na príspevky k cieľom 
klimatickej neutrality. Náležitá po-
zornosť sa bude venovať projektom 
v oblasti elektrickej energie vrátane 
projektov sietí a projektov skladova-
nia elektrickej energie, aby sa pod-
porilo najmä zavádzanie obnoviteľ-
nej energie. CEF-Energy má celkový 
rozpočet 4,9 miliardy EUR na tran-
seurópsku energetickú infraštruk-
túru na obdobie rokov 2014 – 2020.

Bližšie info na: https://
ec.europa.eu/info/news/ener-
gy-union-eu980-mi l l ion-eu-
funding-available-clean-energy-
infrastructure-2020-mar-13_sk 

GRANT 
“MIMORIADNA POMOC PRE RODINY S DEŤMI”

Uzávierka: 20. máj 2020
Maximálna výška grantu: 550 eur

Nadácia J&T otvorila grant 
„Mimoriadna pomoc pre rodi-
ny s deťmi“, ktorým tak reaguje 
na vzniknutú situáciu na Slo-
vensku, spôsobenú opatreniami 
vlády, ktoré boli vyhlásené v dô-
sledku hrozby nákazou Covid 19.

Cieľom grantu je podporiť rodi-
ny s deťmi  a osamelých rodičov 
s deťmi, ktorí sa z dôvodu poklesu 

či straty príjmu, spôsobeného vply-
vom súčasných vládnych opatrení, 
ocitli v ťažkej životnej situácii.

Ide o jednorazový príspevok, cie-
ľovou skupinou sú rodiny s deťmi 
a osamelí rodičia s deťmi do 15 ro-
kov, s trvalým pobytom na území 
SR, ktorých celkový mesačný príjem 
neprekročí v dobe mimoriadnych 
opatrení čiastku vo výške 750,-Eur.

Na prihlasovanie žiadostí slú-
ži formulár, deadline pre ich re-
gistráciu je 20. máj 2020. Všetky 

GRANTOVÝ 
PROGRAM 
REGIÓNY

Uzávierka: 27. apríl 2020
Max. výška grantu: 2 000 eur

Nadácia SPP podporí prostredníc-
tvom svojho grantového programu 
Regióny verejnoprospešné projekty 
s cieľom skvalitniť život v obciach 
a v mestách. V centre záujmu tak 
opäť budú iniciatívy, ktoré prináša-
jú úžitok miestnym komunitám 
vo všetkých regiónoch Slovenska.

Podporené budú projek-
ty v nasledovných oblastiach:

rozvoj, podpora a zveľa-
denia miest, obcí a regiónu

zachovanie kultúrneho dedičstva
ochrana, obnova alebo zveľa-

ďovanie životného prostredia
Na prihlasovanie projektov slúži 

následovný formulár, deadline pre 
ich registráciu je 27. apríl 2020. 
Všetko potrebné o programe nájdeš 
na: https://www.nadaciaspp.sk/
sk/grantovy-program-regiony/205 

potrebné informácie o programe 
nájdeš na: http://www.nadaciajt.
sk/-mimoriadny-grant-v-suvis-
losti-s-koronavirusom--k46.html 

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/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_en?redir=1
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-infrastructure-2020-mar-13_sk
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-infrastructure-2020-mar-13_sk
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-infrastructure-2020-mar-13_sk
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-infrastructure-2020-mar-13_sk
https://ec.europa.eu/info/news/energy-union-eu980-million-eu-funding-available-clean-energy-infrastructure-2020-mar-13_sk
https://mladez.sk/wp-content/uploads/2020/03/Podmienky-GP-Regiony_2020.pdf
https://mladez.sk/wp-content/uploads/2020/03/Podmienky-GP-Regiony_2020.pdf
https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantovy-program-regiony/205
https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantovy-program-regiony/205
http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom--k46.html
http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom--k46.html
http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom--k46.html


Informačné centrum  Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia

00421/47/4331513 europedirect@lucenec.sk www.edlucenec.eu

VIII. ročník  Marec 2020 9
GRANTOVÝ PROGRAM 
“BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM“

Uzávierka: 15. máj 2020
Maximálna výška grantu: 3 500 eur

Nadácia Volkswagen Slovakia be-
rie ohľad na špecifické potreby detí 
s poruchou psychického vývinu a 
preto prostredníctvom grantového 
programu „Budúcnosť aj s autiz-
mom“ podporí výchovno-vzdeláva-
cie procesy, inovatívne terapeutické 
prístupy a integráciu detí s poruchou 
psychického vývinu, tzv. autizmom.

Cieľom programu je podpora:
• výchovno-vzdelávacích procesov 

a integrácie detí s autizmom
• rozvoja individuálnych schopností 

a sociálnych kompetencií detí s 
poruchou psychického vývinu, 
tzv. autizmom

• inovatívnych foriem vzdelávania a 
aktivizácia autistických detí

• odbúravania zažitých stereotypov
• rozvoja inovatívnych terapeutic-

kých prístupov

Na prihlasovanie projektov slúži na-
sledovný formulár, deadline pre ich 
registráciu je 15. máj 2020. Podrob-
nejšie informácie na: https://www.
nadacia-volkswagen.sk/oblas-
ti-podpory/grantovy-program-bu-
d u c n o s t - a j - s - a u t i z m o m /

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ
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