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AKTIVITY ED LUČENEC
PUTOVNÁ VÝSTAVA „POLITIKA 
SÚDRŽNOSTI EÚ V REGIÓNE NOVOHRAD“

Politika súdržnosti je najdôležitejšou in-
vestičnou politikou EÚ. Zameriava sa na 
všetky regióny a mestá v EÚ s cieľom pod-
porovať tvorbu pracovných miest, konku-
rencieschopnosť podnikov, hospodársky 
rast, trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovať 
kvalitu života občanov. Informačné cen-
trum Europe Direct Lučenec v spolupráci 
s mestom Lučenec pripravilo pre obyva-
teľov mesta zaujímavú putovnú výstavu s 
názvom Politika súdržnosti EÚ v regióne 
Novohrad. Cieľom výstavy bolo prostred-
níctvom 12 výstavných panelov priblížiť 
obyvateľov prínos a výhody politiky súdrž-
nosti v regióne a v ich každodennom živo-
te. Výstava sa realizovala striedavo počas 
celého mesiaca august 2020 vo vybraných 
lokalitách mesta (Námestie republiky, pred 
synagógou, pred Divadlom B. S. Timravy a 
nakoniec na Kubínyiho námestí), kde bola 
sprístupnená pre širokú verejnosť nepre-
tržite. Celé podujatie bolo realizované v 
rámci kampane EU v mojom regióne a bolo 
financované z rozpočtu EÚ.
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EUROPIKNIKIÁDA V LUČENECKOM 
PARKU ZABAVILA, ALE AJ VZDELALA

Informačné centrum Europe Direct Lu-
čenec v spolupráci s mestom Lučenec or-
ganizovalo podujatie Europiknikiáda. Deky, 
košíky plné všakovakých dobrôt, príjemné 
letné popoludnie, pohoda a skvelý program! 
To všetko a ešte mnoho viac bolo priprave-
né najmä pre rodinky s deťmi v Mestskom 
parku Lučenec.

Informačné centrum Europe Direct malo 
na podujatí stánok, kde mohli návštevníci 
získať nielen aktuálne informácie o Európ-
skej únii prostredníctvom publikácií, ale aj 
deti si mohli zasúťažiť, overiť si svoje ve-
domosti o EÚ v kvízoch, a tiež poskladať 
puzzle. Súťažiaci mohli v stánku získať slad-
ké odmeny a balóny.

V okolí altánku boli pripravené drevené 
hracie prvky a kolotoč. Deti sa vybláznili 
v skákacom hrade. Hudobnú pohodu si náv-
števníci podujatia vypočuli v podaní vyni-
kajúcej kapely The Blue Cafe. Deti zabavila 
nezbedná, vrtošivá a namyslená princezná 
Frmfulína z Divadla Jaja v Bratislave. Do 
programu sa zapojilo aj CVČ Magnet Luče-
nec s tvorivými dielňami, ktoré deti zaujali 
na celé hodiny. Program bol ukončený, na 
radosť všetkých detí, detskou diskotékou s 
maskotom Minnie.

Podujatie bolo spolufinancované z rozpočtu EÚ.

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT 
LUČENEC NA PODUJATÍ ROZPRÁVKOVÉ 
PÓDIUM

Podujatie Rozprávkové pódium sa realizovalo v dňoch 22.-23.08.2020 v priestoroch Rad-
nice v Lučenci a pre deti bol pripravený zaujímavý program spolu aj so sprievodnými akti-
vitami partnerských inštitúcií. Informačné centrum Europe Direct Lučenec nechýbalo na 
tomto podujatí a v nedeľu pre deti pripravilo vo svojom stánku zaujímavý program plný 
hier a kvízov o EÚ.
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NOVINKY Z EÚ 
KOMISIA NAVRHUJE POSKYTNÚŤ V RÁMCI NÁSTRO-
JA SURE 81,4 MILIARDY EUR PRE 15 ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOV VRÁTANE SLOVENSKA

Európska komisia predkladá Rade návrhy 
rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpo-
ry v rámci nástroja SURE pre 15 členských 
štátov vo výške 81,4 miliardy eur. Po tom, 
ako Rada tieto návrhy schváli, sa finančná 
podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s 
výhodnými podmienkami pre členské štá-
ty. Tieto úvery pomôžu členským štátom 
riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov 
určených na zachovanie zamestnanosti. 
Rovnako im pomôžu pokryť náklady pria-
mo súvisiace s financovaním národných 
programov skráteného pracovného času 
a podobných opatrení, ktoré členské štáty 
zaviedli v reakcii na pandémiu koronavíru-
su, najmä pre samostatne zárobkovo činné 

osoby. Navrhovaná finančná podpora pre 
Slovensko je vo výške 631 miliónov eur.

Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú 
podporu pre všetky členské štáty až do cel-
kovej výšky 100 miliárd eur. Členské štáty, 
ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, 
tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté 
členskému štátu v rámci nástroja SURE sa 
budú opierať o systém dobrovoľných zá-
ruk členských štátov. Komisia očakáva, že 
proces finalizácie dohôd členských štátov o 
zárukách s Komisiou bude čoskoro dokon-
čený. Príspevok každého členského štátu k 
celkovej sume záruky zodpovedá jeho po-
dielu na celkovom hrubom národnom dô-
chodku (HND) EÚ na základe rozpočtu EÚ 
na rok 2020.

KOMISIA ZAČÍNA NOVÉ ROKOVANIA O ROZŠÍRENÍ 
PORTFÓLIA BUDÚCICH OČKOVACÍCH LÁTOK

Európska komisia ukončila prípravné 
rozhovory so spoločnosťou CureVac o ná-
kupe potenciálnej vakcíny proti ochore-
niu COVID-19. Deje sa tak po pozitívnych 
skúsenostiach so spoločnosťami Sano-
fi-GSK a Johnson&Johnson a podpísaní 
dohody o predbežnom nákupe so spoloč-
nosťou AstraZeneca. Plánovaná zmluva so 
spoločnosťou CureVac by umožnila všet-
kým členským štátom EÚ kúpiť vakcínu, 
prípadne ju darovať krajinám s nižšími až 
strednými príjmami alebo ju presmerovať 
do európskych krajín. Očakáva sa, že po 
preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účin-
nosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať 
Komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý 

nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých 
členských štátov EÚ. Zároveň sa ďalej inten-
zívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

Zámerom dnes ukončených prípravných 
rozhovorov je uzavrieť dohodu o pred-
bežnom nákupe, ktorá sa má financovať 
z nástroja núdzovej podpory, v rámci kto-
rého sú vyčlenené finančné prostriedky na 

vytvorenie portfólia potenciálnych vakcín 
s rôznymi profilmi a od rôznych spoloč-
ností. Európska investičná banka a spo-
ločnosť CureVac podpísali 6.júna úverovú 
zmluvu vo výške 75 miliónov eur na vývoj 
a veľkovýrobu vakcín vrátane tej, ktorú 
vyvinula spoločnosť CureVac ako možnú 
vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Dnešné 
ukončenie rozhovorov je dôležitým krokom 
k uzavretiu dohody o predbežnom náku-
pe, a teda k realizácii európskej vakcinač-
nej stratégie, ktorú Komisia prijala 17. júna 
2020. Cieľom stratégie je do 12 až 18 me-
siacov zabezpečiť pre všetkých európskych 
občanov kvalitné, bezpečné, účinné a ceno-
vo dostupné vakcíny.
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Aktivity ED Lučenec 

KOMISIA SCHVÁLILA FINANCOVANIE 
ODBORNEJ PRÍPRAVY ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV V OBLASTI INTENZÍVNEJ 
STAROSTLIVOSTI

Európska komisia podpísala zmluvu 
o poskytnutí 2,5 milióna EUR z nástroja 
núdzovej podpory na vyškolenie zdravot-
níckych pracovníkov, aby mohli posilniť 
kapacity jednotiek intenzívnej starostlivos-
ti (JIS) v časoch zvýšenej potreby starost-
livosti súvisiacej s ochorením COVID-19. 
Toto školenie poskytne lekárske zručnosti 
v oblasti intenzívnej starostlivosti pracov-
níkom, ktorí na JIS nepracujú pravidelne. 
Tréning pomôže zvýšiť kapacitu personálu 
na oddeleniach JIS a prispeje tak k lepšiemu 

zvládaniu dočasného náporu na tieto od-
delenia. V prvých mesiacoch pandémie sa 
dopyt po lôžkach JIS zvýšil o 30 – 40 %, čo 
viedlo k nadmernému využívaniu dostup-
ných zdrojov.

Cieľom je poskytnúť školenie 10 000 le-
károm a zdravotným sestrám v 1000 ne-
mocniciach v celej EÚ, v období od auguste 
do decembra 2020. Tréning bude ponúk-
nutý všetkým nemocniciam, ktoré majú 
jednotku intenzívnej starostlivosti a budú 
ho sprostredkovávať vnútroštátne zdra-

votnícke orgány. V rámci reakcie na krízu 
COVID-19 Európska komisia vytvorila virtu-
álne siete lekárov pracujúcich s pacientmi 
nakazenými ochorením COVID-19 v nemoc-
niciach. Navrhovaný vzdelávací program je 
ďalším dobrým príkladom podpory Komi-
sie pre zdravotníckych pracovníkov a spo-
lupráce s Európskym spoločenstvom pre 
medicínu intenzívnej starostlivosti.

KOMISIA NAVRHUJE PREDĹŽENIE 
TITULU PRE SÚČASNÉ EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTÁ KULTÚRY

Vzhľadom na dôsledky koronakrízy sa 
Európska komisia rozhodla umožniť mes-
tám Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko) 
predĺžiť platnosť titulu Európske hlavné 
mesto kultúry do 30. apríla 2021. Tieto 
mestá boli vážne zasiahnuté krízou, ktorá 
im zabránila zrealizovať plánované inicia-
tívy. Komisia tiež navrhuje posunúť nača-
sovanie tohto titulu pre mesto Novi Sad 

Projekt Európske hlavné mesto kultúry 
je už od roku 1985 jednou z najvýznamnej-
ších kultúrnych iniciatív v Európe. Mestá 
sa vyberajú na základe kultúrneho progra-
mu, ktorý musí mať silný európsky rozmer 
a ktorý podporuje účasť a aktívne zapo-
jenie obyvateľov mesta a prispieva k jeho 
dlhodobému rozvoju. Pre mestá je to aj vy-
nikajúca príležitosť na zviditeľnenie sa na 
mape sveta, prilákanie väčšieho množstva 
turistov a prehodnotenie svojho vlastné-
ho rozvoja prostredníctvom kultúry. O ti-
tul v roku 2026 sa uchádzajú aj slovenské 
mestá Nitra, Prešov, Žilina, Trenčín, Hloho-
vec či Trnava.

Prestížny titul Európske hlavné mesto 
kultúry (EHMK) patril v roku 2013 mes-
tu Košice. Vďaka nemu mesto zazname-
nalo mnoho pozitívnych zmien, či už išlo 
o jeho zviditeľnenie sa navonok, viac kul-
túry v meste či investície. V rámci EHMK 
boli prestavané kasárne na kultúrno – od-
dychový, vzdelávací priestor – Kasárne/
Kulturpark, kultúrne centrum Kunshalle  
vzniklo prestavbou starej plavárne a zre-
konštruoval sa Košický hrad, Amfiteáter či 
Dóm svätej Alžbety.

(Srbsko) z roku 2021 na 2022 a pre mestá 
Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko) 
až na rok 2023. Súčasné hlavné mestá kul-
túry tak dostanú príležitosť realizovať svoje 
zrušené plány, zatiaľ čo Temešvár, Novi Sad 
a Elefsina budú mať viac času na prípravu 
svojich programov. Komisia tento svoj návrh 
postúpi Európskemu parlamentu a Rade na 
posúdenie a konečné prijatie.
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EÚ ROZDELÍ 128 MILIÓNOV EUR MEDZI 
23 NOVÝCH VÝSKUMNÝCH PROJEKTOV

Komisia v reakcii na neutíchajúcu pan-
démiu koronavírusu podporí 23 nových 
výskumných projektov 128 miliónmi eur. 
Financovanie v rámci programu EÚ pre 
výskum a inováciu Horizont 2020 je súčas-
ťou záväzku Komisie venovať 1,4 miliardy 
eur na globálnu reakciu na koronavírus. 
Túto iniciatívu v máji 2020 vyhlásila pred-
sedníčka Ursula von der Leyenová. Do už-
šieho výberu na financovanie sa dostalo 
23 projektov, s ktorými Komisia rokuje 
o dohodách o grante. Projekty zahŕňajú 
347 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 
34 účastníkov zo 16 krajín mimo EÚ. Slo-

vensko je zastúpené v dvoch konzorciách 
spolupracujúcich na projekte ORCHESTRA, 
ktorého cieľom je prepojenie európskych 
kohort (veľkých skupín pacientov) s cieľom 
zvýšiť spoločnú a účinnú reakciu na pandé-
miu SARS CoV-2 a na projekte unCoVer, za-
meranom na rozlúštenie údajov pre rýchlu 
reakciu na COVID-19 založenú na dôkazoch.

Financovanie umožní výskumníkom bo-
jovať proti pandémii a jej dôsledkom posil-
nením priemyselnej kapacity na produkciu 
a zavádzanie ľahko dostupných riešení, 
rozvoj zdravotníckych technológií a digitál-
nych nástrojov, zlepšenie chápania beha-
viorálnych a sociálno-ekonomických vply-
vov pandémie a na štúdium kohort v celej 
Európe. Tieto výskumné činnosti dopĺňajú 
predchádzajúce úsilie zamerané na vývoj 
diagnostiky, liečby a vakcín.

EK SCHVÁLILA PRESMEROVANIE  
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 
MAĎARSKO-SLOVENSKÝCH HRANICIACH

Európska komisia schválila presmerova-
nie finančných prostriedkov z politiky sú-
držnosti na zmiernenie dopadu pandémie 
a to pomocou úpravy programu Interreg na 
slovensko-maďarských hraniciach a úpra-
vou programu Inovácia a udržateľný rast v 
podnikoch v Dánsku. Vďaka úpravám, budú 
prostredníctvom týchto programov po-
skytnuté dodatočné prostriedky určené na 
riešenie následkov krízy spôsobenej ocho-
rením COVID-19. Úpravou programu Inter-
reg Slovensko-Maďarsko sa dočasne zvýši 
miera spolufinancovania zo strany EÚ na 
100 % oprávnených výdavkov, čím príjem-
com pomôže prekonať nedostatok likvidity 
pri realizácii ich projektov. V reakcii na ko-

ronavírus, Komisia navrhla v marci a v apríli 
balíky Investičnej iniciatívy, ktoré umožňu-
jú presmerovanie financovania. Vďaka nim 
sú programy prispôsobiteľné a flexibilné. 
Už 18 krajín upravilo svoje programy po-
litiky súdržnosti tak, aby presmerovali fi-
nančné prostriedky na boj proti dôsledkom 
pandémie.
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SÚŤAŽE V EÚ
EURÓPSKA KOMISIA OTVORILA REGISTRÁCIU 
NA ROČNÍK 2020 PREKLADATEĽSKEJ SÚŤAŽE 
JUVENES TRANSLATORES

Do súťaže Juvenes Translatores sa školy 
z celej EÚ môžu zaregistrovať online od po-
ludnia 2. septembra a umožnia tak svojim 
študentom súťažiť s vrstovníkmi z ostat-
ných členských štátov. V tomto roku budú 
musieť zúčastnení tínedžeri preložiť text 
na tému „Ako si poradiť v ťažkých časoch 
– v jednote je sila“.

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 
552 možných jazykových kombinácií, pri-
čom každá z nich obsahuje dva z 24 úrad-
ných jazykov EÚ. 

ZAPOJTE SA DO MYGALILEOSOLUTION

GRANTY 
V SR A EÚ
CENA JEANA MONNETA 

ZA EURÓPSKU 

INTEGRÁCIU

Cena sa zameriava na uctenie pamiatky 
a životných úspechov Jeana Monneta. Robí 
to tak, že odmeňuje talentovaných jednot-
livcov alebo skupiny, ktoré prispeli k pod-
pore alebo posilneniu európskej integrácie 
prostredníctvom projektu, ktorý navrhli a 
implementovali. Víťazný projekt získava 
grant vo výške 1 500 EUR. Žiadosti sa môžu 
predkladať do 09.10.2020.

Bližšie info na: https://europeanconsti-
tution.eu/2020-jean-monnet-prize

Registrácia pre školy je prvou fázou dvoj-
fázového procesu a končí sa 20. októbra 
2020 napoludnie. Učitelia môžu školu za-
registrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných 
jazykov EÚ.

Bližšie info na: https://jt.ec.europa.eu/

Európska agentúra pre Globálny sate-
litný navigačný systém (GSA) zahájila 
súťaž  MyGalileoSolution, pre európ-
skych inovátorov a podnikateľov, ktorí 
prídu s nápadmi na využitie navigač-
ného systému Galileo v lokalizačných 
službách, ako sú napríklad aplikácie pre 
chytré telefóny, prenosnú elektroniku, 
aplikácie pre správu majetku, trasovanie 
či robotiku.

Agentúra očakáva širokú účasť všetkých 
členských štátov EÚ. #MyGalileoSolution 
je zatiaľ najväčšou súťažou organizovanou 
GSA a ponúkne ceny vo výške až 1,5 mi-
lióna EUR v štyroch kľúčových oblastiach 
inovácií: reakcia na mimoriadne a núdzové 
udalosti, inteligentné a ekologické doprav-
né systémy, riešenia pre digitálny vek a ky-
berbezpečnosť.

Súťaž pozostáva z dvoch na sebe ne-
závislých kôl. V prvom kole je cieľom 
pretaviť inovatívnu myšlienku v proto-
typ, či beta-verziu aplikácie, ktorá bude 
dosahovať minimálne 50 % jej zamýšľa-
nej funkcionality. Každý z tridsiatich naj-
lepších návrhov získa odmenu v hodnote 
15-tisíc eur. Prví traja najlepšie hodnote-
ní účastníci získajú navyše finančnú od-
menu 40, 25 a 10-tisíc eur.

V druhom kole ide o vyvinutie plne 
funkčného riešenia pripraveného na ko-
mercializáciu na základe už existujúceho 
prototypu alebo betaverzie. Dvadsiatka 
najlepších tímov získa ceny v hodnote 
40-tisíc eur. Prví traja najlepšie hodnotení 
účastníci získajú navyše finančnú odmenu 
60, 40 a 25-tisíc eur.

V celej súťaži sa posudzujú nasledujúce 
kritériá:

inovatívnosť návrhu vo vzťahu k existujú-
cim technickým riešeniam,

trhový potenciál reálneho produktu (do-
pyt, ziskovosť)

uskutočniteľnosť (už dosiahnutý pok-
roku, skúsenosti tímu potrebné pre vývoj 
produktu)

relevantnosť pre systém Galileo (využitie 
výhod, ktoré ponúka systém Galileo).

Termín pre odovzdanie prihlášok do 
prvého kola je 30. septembra 2020. Kan-
didáti postupujúci do druhého kola budú 
vyhlásení 31. októbra 2020. Prihlášky do 
druhého kola sa podávajú do 30. novembra 
2020. 

Všetky ďalšie informácie nájdete na: ht-
tps://www.gsa.europa.eu/mygalileosolu-
tion 
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