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NOVINKY Z EÚ

PRUŽNEJŠIE
VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE
Komisia poskytla usmernenia o tom, ako
využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie, v
núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím
koronavírusu. Právne predpisy EÚ už poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch flexibilné riešenia na rýchle
uspokojenie naliehavých potrieb, ako je
nákup osobných ochranných prostriedkov,
liekov a ventilátorov, ktoré sa majú čo najrýchlejšie dodať tým, ktorí ich potrebujú.
Usmernenie poskytuje prehľad o výberových konaniach, ktoré majú verejní obstarávatelia k dispozícii, a príslušné termíny.
Navyše, poukazuje na možnosti, ktoré
siahajú od značného skrátenia všeobec-

ne platných lehôt až po obstarávanie bez
predchádzajúceho uverejnenia oznámení
o vyhlásení zadávacieho konania vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad
mimoriadna naliehavosť spojená s bojom
proti koronavírusu. Poskytuje tiež objasnenie napríklad toho, ako by v tejto situácii nedostatku kľúčových dodávok mohli
verejní obstarávatelia nájsť alternatívne
riešenia a spôsoby, ako sa zapojiť do trhu.

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE EXTERNÉ ZDROJE ENERGIE
K zníženiu účtov pre domácnosti, pomoci
pri dosahovaní úspor energie v celej EÚ a aj
k znižovaniu emisií prispeje nové nariadenie Európskej komisie o externých zdrojoch
energie. Zameria sa na zvýšenie energetickej účinnosti celej škály domácich spotrebičov (od laptopov po elektrické zubné kefky)
a vstupuje do platnosti 1. apríla 2020 v rámci opatrení v oblasti ekodizajnu. Externé napájacie zdroje sú napájacie adaptéry, ktoré
sa používajú na premenu elektriny z domácej elektrickej siete na nižšie napätie, a sú
veľmi bežné v európskych domácnostiach.
V jednej domácnosti sa takýchto adaptérov nachádza priemerne 10, celkovo teda
viac ako 2 miliardy v EÚ. Nové pravidlá EÚ
zvýšia ich energetickú účinnosť a zosúladia
ich s najvyššími normami na celom svete.
Očakáva sa, že do roku 2030 dôjde k
úsporám elektrickej energie nad 4 TWh /

rok, čo je dosť na mesačné zásobovanie
napríklad celého Lotyšska. Od roku 2030
by nový režim mohol ročne zabrániť emisiám skleníkových plynov v objeme viac ako
1,4 milióna ton ekvivalentu CO2. Externé
napájacie zdroje sa používajú napríklad v
spotrebnej elektronike (smartphony, reproduktory, zvukové systémy, televízory),
výrobkoch IKT (modemy, routery, notebooky, tablety, elektronické displeje), malých kuchynských spotrebičoch (mixéry,
odšťavovače) a osobných prístrojoch
(holiace strojčeky, elektrické zubné kefky). Nariadenie o ekodizajne pre externé
zdroje energie je súčasťou širšieho balíka
opatrení prijatých v minulom roku, ktorý
pozostáva z 10 nariadení o ekodizajne a
6 nariadení o energetickom označovaní.
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700 MILIÓNOV EUR
PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO
A BIOHOSPODÁRSKY SEKTOR

Európska komisia a Európska investičná
banka (EIB) včera oznámili spustenie novej
finančnej iniciatívy, ktorej cieľom je uvoľniť
takmer 1,6 miliardy EUR na investovanie v
poľnohospodárskom a biohospodárskom
sektore. Cieľom financovania je podpora súkromných spoločností pôsobiacich
vo všetkých hodnotových reťazcoch výroby a spracovania potravín, materiálov
na báze biomasy a bioenergie. Program
prispeje k ochrane a tvorbe pracovných
miest a podporí rozvoj vidieka a územnú
integráciu v celej EÚ. Ide o pokračovanie
prvej pôžičky pre tento sektor, ktorá od
roku 2018 sprístupnila 400 miliónov EUR.

8 MILIÁRD EUR PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY
Európska komisia uvoľnila 1 miliardu eur
z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bude slúžiť ako záruka pre
Európsky investičný fond (EIF). To umožní
EIF vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli
likviditu pre najmenej 100 000 európskych
malých a stredných podnikov, ktoré boli zasiahnuté hospodárskym dopadom pandémie koronavírusu, s odhadovaným dostupným financovaním 8 miliárd EUR. EK tak
plní svoj záväzok z 13. marca, kedy sľúbila,

že malým a stredným podnikom poskytne okamžitú pomoc. Na základe dnešnej
výzvy budú mať finanční sprostredkovatelia s existujúcimi dohodami EIF v rámci
programov COSME a InnovFin prístup k
novým zárukám okamžite na základe ich
žiadosti. Ostatní finanční sprostredkovatelia majú prístup k zárukám po rýchlom
spracovaní žiadosti. Malé a stredné podniky sa tak budú môcť uchádzať o pomoc
priamo u svojich miestnych bánk a veriteľov, ktorí sa na programe zúčastňujú.

PODPORA STRATÉGIE NA UKONČENIE
KRÍZOVEJ SITUÁCIE PROSTREDNÍCTVOM
MOBILNÝCH DÁT A APLIKÁCIÍ
Európska komisia prijala odporúčanie
na vytvorenie spoločného prístupu EÚ
k využívaniu mobilných aplikácií a mobilných údajov v reakcii na pandémiu
koronavírusu. Digitálne nástroje môžu
zohrávať dôležitú úlohu pri postupnom rušení opatrení proti šíreniu nákazy, keď na to bude vhodný čas, ak
budú v súlade s pravidlami EÚ a budú
dobre koordinované. V odporúčaní sa
stanovuje postup na prijatie súboru nástrojov, ktoré musia schváliť členské
štáty. Tento postup sa zameriava na:
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• celoeurópsky
koordinovaný
prístup k využívaniu mobilných aplikácií, ktoré občanom umožnia robiť účinné a cielenejšie kroky na
obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi
• a spoločný prístup na modelovanie a
predpovedanie vývoja vírusu prostredníctvom anonymizovaných a agregovaných mobilných lokalizačných údajov.
V odporúčaní sa stanovujú kľúčové
zásady používania týchto aplikácií a
údajov s ohľadom na bezpečnosť údajov a dodržiavanie základných práv EÚ.
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EURÓPSKY POSTUP SPOLOČNÉHO
ZRUŠENIA OPATRENÍ NA ZAMEDZENIE
2. dostatočná kapacita zdravotného
ŠÍRENIA NÁKAZY
systému – opatrenia by mali zohľadKomisia v spolupráci s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky
plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom.
Vďaka výnimočným opatreniam, ktoré
členské štáty a EÚ prijali, sa spomalilo
šírenie vírusu a zachránili sa tisíce životov. Opatrenia však pre ľudí, spoločnosť
a ekonomiku znamenajú nemalé náklady a nemôžu byť časovo neobmedzené.
EK berie do úvahy špecifiká jednotlivých krajín a v spoločnom európskom pláne stanovuje ako kľúčové tieto zásady:
• Načasovanie uvoľňujúcich opatrení by
malo spĺňať nasledujúce kritériá:
1. epidemiologické kritérium, z ktorého je zjavné, že počas dlhšieho obdobia sa šírenie ochorenia výrazne
spomalilo a stabilizovalo

ňovať kapacitu JISiek či dostupnosť zdravotníckeho personálu a
materiálu
3. vhodné monitorovacie kapacity –
vrátane veľkej testovacej kapacity
na rýchle rozpoznanie choroby
a izoláciu nakazeného, vrátane možnosti vysledovateľnosti
• Európsky prístup – načasovanie
a spôsob uvoľňovania opatrení môže
byť v členských krajinách rôzny, je však
potrebné uplatniť spoločný rámec
založený na vede, koordinácii, rešpekte
a solidarite
• Postupné uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu si vyžaduje sprievodné opatrenia - zhromažďovanie
harmonizovaných údajov a vytvorenie
spoľahlivého systému notifikovania
a vysledovania kontaktov, rozšírenie
kapacity testovania a zosúladenie

POĽNOHOSPODÁRSTVO:
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA
– EURÓPSKY POKLAD
V HODNOTE 75 MILIÁRD EUR
Európska komisia uverejnila štúdiu, podľa
ktorej majú poľnohospodárske výrobky, potraviny a nápoje, ktorých názvy sú chránené prostredníctvom systému zemepisných
označení Európskej únie, predajnú hodnotu
takmer 75 miliárd EUR. Konštatuje v nej, že
predajná hodnota výrobku chráneného systémom kvality je oproti predajnej hodnote
podobných necertifikovaných výrobkov v
priemere dvojnásobná. Vychádza pritom
zo zoznamu výrobkov chránených v rámci systémov kvality EÚ vo všetkých členských štátoch. Takáto ochrana sa v súčasnosti uplatňuje na viac než 1 470 výrobkov.
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metodík testovania, zvýšenie kapacity
a odolnosti vnútroštátnych systémov
zdravotnej starostlivosti, posilnenie
kapacít v oblasti zdravotníckych a
osobných ochranných prostriedkov
a vyvinutie bezpečných a účinných
liečebných postupov a liekov, ako aj
vývoj a urýchlené zavedenie vakcíny na
zastavenie šírenia koronavírusu.
Popri zrušení opatrení na obmedzenie
pohybu treba strategicky naplánovať obnovu, hospodárske oživenie a opätovné
nasmerovanie na udržateľný rast. Sem
samozrejme patrí o dvojitá transformácia
– prechod na zelenšiu a digitálnu spoločnosť a vyvodenie všetkých záverov zo súčasnej krízy o pripravenosti a odolnosti EÚ.
Čo bude nasledovať?
Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho
dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného
finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.

EURÓPSKA KOMISIA
PODPORUJE SLOVENSKÝ
KULTÚRNY PRIEMYSEL
Európska komisia poskytla Slovensku individuálne strategické
poradenstvo prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) s cieľom podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu a jeho prínos do slovenského hospodárstva. Projekt SRSP
obsahoval politické odporúčania pre uvedený strategický rámec a pomohol určiť konkrétne opatrenia na vytváranie lepších
štatistických informácií s cieľom informovať tvorcov politiky a
presnejšie zachytiť príspevok kultúrneho priemyslu k hospodárstvu. Poskytnutá podpora rovnako prispeje k posilneniu kapacity
ministerstva kultúry pri navrhovaní a vykonávaní svojho nového
strategického rámca na podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu po roku 2020. Jeho cieľom je pomôcť orgánom,
aby prijali súdržné a účinné opatrenia v oblasti kultúrneho priemyslu a prilákať súkromných aj verejných investorov (európske
štrukturálne a investičné fondy). To bude obzvlášť dôležité vo
fáze obnovy, keďže súčasná koronakríza zasiahla kultúrny sektor.
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SÚŤAŽE V EÚ
CENA EURÓPSKEHO
OBČANA – OCENENIE ZA VÝNIMOČNÉ
ÚSPECHY
Európsky parlament vyzýva občanov EÚ, skupiny občanov, organizácie
a združenia, aby sa prihlásili alebo niekoho nominovali na Cenu európskeho občana 2020 za výnimočné výkony.
Prihlásiť je možné národný, cezhraničný alebo paneurópsky projekt, ktorý podporuje užšiu integráciu a spoluprácu, ako aj hodnoty zakotvené
v Charte základných práv Európskej
únie - rovnosť, solidaritu, spravodlivosť, občianske práva a slobody.

V minulosti boli medzi víťazmi projekty v oblasti sociálnej starostlivosti a integrácie, vzdelávania, medzikultúrneho
dialógu, kultúry, umenia, ochrany životného prostredia a historickej pamäte.
Prihlásiť
sa
alebo
nominovať niekoho môžete do 30. júna
2020 do 23:59 bruselského času.

Víťazi budú vyhlásení v júli
2020 a v novembri 2020 sa zúčastnia
slávnostného
odovzdávania cien v Európskom parlamente.
Ďalšie informácie: CitizensPrize@
europarl.europa.eu alebo na webovej
stránke https://www.europarl.europa.
eu/at-your-service/sk/be-heard/prizes.

GRANTY V EÚ A SR
ŠPECIÁLNA GRANTOVÁ VÝZVA PRE
MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE REAGUJÚCA NA KORONAKRÍZU
Uzávierka: prvý termín - 10. máj 2020
Maximálna výška grantu: 10 000 eur
Európska nadácia pre mládež (EYF) otvorila špeciálnu grantovú výzvu pre mládežnícke organizácie na realizáciu aktivít,
ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krízy COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj
počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.
Výzva je určená pre národné alebo lokálne mládežnícke organizácie.
Podporené
budú
aktivity
prejavujúce
solidaritu
a
podporu
osobám
ovplyvneným
krízou:
• pomoc ohrozeným skupinám ako sú ľudia
bez domova, utečenci, žiadatelia o azyl,
osoby s postihnutím, osoby žijúce izolo-

vane alebo vo vylúčených komunitách
• pomoc v rámci zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb
• zvyšovanie povedomia a vzdelávanie na tému dôležitosti ľudských
práv v odozve na krízu COVID-19
Na prihlasovanie projektov slúži formulár, deadline prvého kola pre ich registráciu je 10. máj 2020. Všetky potrebné informácie o výzve v anglickom
jazyku sú na: https://www.coe.int/
en/web/european-youth-foundation/
home/-/asset_publisher/1HFcQgqhfuet/
content/special-call-for-grant-applications-for-pilot-activities-responding-to-local-needs-arising-from-the-co-
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VÝZVA NA PODPORU VEĽKÝCH IT PROJEKTOV

GRANTOVÝ
PROGRAM
“PRE INŠTITÚCIE”

Uzávierka: 31. máj 2020
Maximálna výška grantu: 30 000 eur
Fond SK-NIC, ktorého cieľom je podporovať internetovú komunitu na Slovensku
vyhlásil prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na podporu veľkých IT projektov.
V jej rámci podporí projekty:
• vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií
• digitálnej inklúzie znevýhodnených
skupín
• informačno-komunikačných technológií
na podporu životného prostredia

Uzávierka: 25. máj 2020
Maximálna výška grantu: 5 000 eur
Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 31. máj 2020. Všetky potrebné
informácie o výzve sú na: https://mladez.
sk/wp-content/uploads/2020/03/V%C3%9DZVA-VE%C4%BDK%C3%89-PROJEKTYPLN%C3%89-ZNENIE-FOND-SK-NIC.pdf

GRANTOVÁ VÝZVA “STRONGER TIES
OF CIVIL SOCIETY NETWORKS”
Uzávierka: 9. jún 2020
Maximálna výška grantu: 40 000 eur
“Existencia slobodnej a aktívnej občianskej spoločnosti je jedným z atribútov
zdravej participatívnej demokracie. Plní
rôzne kľúčové úlohy, napríklad budovanie
dôvery a solidarity medzi ľuďmi, ochranu životného prostredia, podporu zraniteľným skupinám a zvyšovanie transparentnosti a dobrej správy vecí verejných.”
Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi otvára grantovú výzvu
pre rozvoj organizácií občianskej spoločnosti “Stronger Ties of Civil Society
Networks in the Czech Republic, Slovakia
and Hungary”. Táto grantová výzva je súčasťou rovnomenného programu Stronger Roots for Civil Society, zameraného
na organizačnú a sektorovú odolnosť
občianskeho sektora v týchto krajinách.
Organizácie občianskeho sektora volia pre presadzovanie svojich cieľov
rôzne taktiky a spôsoby. Grant má po-

•
•

môcť organizáciám neziskového sektora zahrnúť v ich strategických procesoch rôznorodé perspektívy a prístupy.
Vo výzve môžu platformy žiadať o podporu na tzv. tranzverzálnu spoluprácu, teda
na projekty, v ktorých oslovia organizácie
či jednotlivcov s odlišnými názormi alebo z iného prostredia, s ktorými doposiaľ
nespolupracovali. Cieľom pritom nie je
len rozšíriť členskú základňu, ale aj preklenúť ideologické či geografické rozdiely, navzájom sa obohatiť a posilniť spoluprácu.

•

•

Preto podporí aktivity:
na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách
na skvalitnenie výučby konkrétneho
študijného programu, predmetu, témy
alebo oblasti vzdelávania
na pomoc pri aplikácii nových metód,
foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal prístupnejším a aktuálnejším
tých, ktorí sa snažia maximálne využiť a
rozšíriť vzdelávací proces

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu
je 25. máj 2020. Všetky potrebné informácie
o programe sú na: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-institucie/

Na prihlasovanie projektov slúži formulár,
deadline pre ich registráciu je 9. jún 2020.
Všetko potrebné o programe je na: https://osf.sk/pribehy/grantova-vyzva-stronger-ties-of-civil-society-networks-pre-podporu-platforiem-neziskovych-organizacii/
alebo v anglickom jazyku na: https://
mladez.sk/wp-content/uploads/2020/05/
Pr%C3%ADloha1_Call_for_proposals.pdf
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Nadácia Tatra banky podporí prostredníctvom
grantového
programu
“Pre inštitúcie” inštitúcie, ktoré sa venujú
vysokoškolskému
vzdelávaniu.
Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských
vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
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