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AKTIVITY ED LUČENEC
ROADSHOW 2021 
V MESTE LUČENEC

V stredu 25.08.2021 po-
poludní sa konala na Ná-
mestí republiky v Lučenci 
ROADSHOW 2021, ktorú or-
ganizuje Ministerstvo zahra-
ničných vecí a európskych 
záležitostí SR v spolupráci 
s partnermi v rámci Konfe-
rencie o budúcnosti Európy. 

Občania mesta Lučenec sa 
mohli zabaviť a zároveň dis-
kutovať na tému v akej Eu-
rópe by chceli žiť. Táto letná 
roadshow sa konala v 25 slo-
venských mestách. Aj naše 
informačné centrum Euro-
pe Direct Lučenec nemohlo 
chýbať na tejto akcii!

EURÓPSKY DEŇ V LUČENCI
Mesto Lučenec v spoluprá-

ci s Informačným centrom 
Europe Direct Lučenec kaž-
doročne v rámci Dní mesta 
organizuje Európsky deň za 
účasti partnerských miest 
z krajín EÚ. Pôvodne to mala 
byť prezentácia partner-
ských miest v oblasti kultúry, 
gastronómie a pamiatok. Ale 
vzhľadom na súčasnú situá-
ciu spojenú s pandémiou CO-
VID-19, keď nie je možné or-
ganizovať podujatie v takom 
formáte ako v minulosti, tak 
vystúpili v rámci uvedeného 
podujatia revivalové skupiny, 
ktoré v sobotu 28. augusta 

2021 v lučeneckom amfiteátri 
zahrali známe maďarské, čes-
ké, ale aj vlastné kompozície 
v duchu jazzu a latinsko-ame-
rických rytmov.

Ako prvá sa svojim priaz-
nivcom predstavila rocková 
kapela 𝐄𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐣𝐝𝐧𝐞𝐦 s 
koncertným programom zo-
staveným z hitov legendár-
nej maďarskej skupiny EDDA 
művek v zložení: Norbi Len-
gyel (klávesové nástroje a 
spev), Roman Chodúr (bicie 
nástroje), Dezider Bozó (ba-
sová gitara), Richard Očovan 
(gitara) a Alexander Baláž 
(spev).

Vystúpenie hudobnej sku-
piny 𝐊𝐚𝐫𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐭𝐭 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 
𝐒𝐊 bolo určené pre širokú 
verejnosť vďaka nielen noto-
ricky známemu a obľúbené-
mu repertoáru Karla Gotta a 
Karla Svobodu, ale aj osobi-
tému prejavu viacnásobného 
účastníka SuperStar Mariána 
Fatrsíka. Vedúcim kapely je 
známy basgitarista Dezider 
Bari z Lučenca.

Tou treťou bola kapela 𝐒.𝐏. 
𝐁𝐚𝐫𝐭𝐮𝐬 & 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 
𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐭, v ktorej pôso-
bí napríklad talentovaný kla-
virista Alan Bartuš so svojím 
otcom, vedúcim kapely Šte-
fanom „Pištom“ Bartušom a 
ďalšími hudobníkmi z Brazí-
lie, Dánska, Rakúska, Afriky a 
Slovenska. Kapela sa prezen-
tovala najmä vlastnými kom-
pozíciami v duchu jazzu a 
latinsko-amerických rytmov.

Počas koncertov si di-
váci mohli pozrieť 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 

• Tamáš Áldozó, primátor mesta Pápa (Maďarsko) 
• Pavel Janda, starosta mesta Louny (Česká republika) 
• Ctirad Mikeš, starosta mesta Mělník (Česká republika) 
V rámci Európskeho dňa sa široká verejnosť mohla dozvedieť prostredníctvom stánku 
Informačného centra Europe Direct Lučenec pred vstupom do amfiteátra viac o prioritách a 
stratégií Európskej únie na roky 2021-2025, ako aj o novej platforme Konferencia o budúcnosti 
Európy, cez ktorú môžu občania vyjadriť svoj názor, aká by mala byť podľa nich Európska únia 
v budúcnosti. 
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stánku Informačného centra 
Europe Direct Lučenec pred 
vstupom do amfiteátra viac o 
prioritách a stratégií Európ-
skej únie na roky 2021-2025, 
ako aj o novej platforme Kon-
ferencia o budúcnosti Euró-
py, cez ktorú môžu občania 
vyjadriť svoj názor, aká by 
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NOVINKY Z EÚ  
 
ŠTÁTNA POMOC PRE SLOVENSKO: KOMISIA SCHVÁLILA 10 
MILIÓNOV EUR PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY 
Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci s 
celkovým rozpočtom 10 miliónov eur na podporu 
profesionálnych športových klubov v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného 
rámca štátnej pomoci a pomôcť má najmä klubom, ktoré sa 
zúčastňujú na ligách a súťažiach. Verejná podpora bude mať 
formu priamych grantov a bude otvorená klubom, ktoré 
zaznamenali výrazný pokles príjmov v dôsledku pandémie 
koronavírusu a opatrení na obmedzenie šírenia vírusu. Cieľom 
schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť 
im pokračovať v ich činnostiach počas epidémie a po nej. Komisia zistila, že slovenská schéma 
je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Podpora neprekročí 1,8 milióna eur 
na jednu spoločnosť a prostriedky budú poskytnuté najneskôr 31. decembra 2021. Komisia 
dospela k záveru, že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy 
fungovania v hospodárstve členského štátu. 
 
 
MAMA HOTEL STÁLE VYHRÁVA U MNOŽSTVA MLADÝCH 
EURÓPANOV 
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NOVINKY Z EÚ 
ŠTÁTNA POMOC PRE SLOVENSKO: KOMISIA SCHVÁLILA 
10 MILIÓNOV EUR PRE PROFESIONÁLNE ŠPORTOVÉ KLUBY

Európska komisia schvá-
lila slovenskú schému po-
moci s celkovým rozpočtom 
10 miliónov eur na podporu 
profesionálnych športových 
klubov v súvislosti s pandé-
miou koronavírusu. Schéma 
bola schválená na zákla-
de dočasného rámca štátnej 
pomoci a pomôcť má najmä 
klubom, ktoré sa zúčastňujú 
na ligách a súťažiach. Verej-
ná podpora bude mať formu 
priamych grantov a bude 
otvorená klubom, ktoré za-
znamenali výrazný pokles 
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príjmov v dôsledku pandé-
mie koronavírusu a opatrení 
na obmedzenie šírenia víru-
su. Cieľom schémy je riešiť 
potreby príjemcov v oblasti 

likvidity a pomôcť im pokra-
čovať v ich činnostiach počas 
epidémie a po nej. Komisia 
zistila, že slovenská schéma 
je v súlade s podmienkami 
stanovenými v dočasnom 
rámci. Podpora neprekročí 
1,8 milióna eur na jednu spo-
ločnosť a prostriedky budú 
poskytnuté najneskôr 31. 
decembra 2021. Komisia do-
spela k záveru, že opatrenie 
je potrebné, vhodné a prime-
rané na nápravu vážnej poru-
chy fungovania v hospodár-
stve členského štátu.

MAMA HOTEL STÁLE VYHRÁVA U MNOŽSTVA 
MLADÝCH EURÓPANOV

Pri príležitosti Medziná-
rodného dňa mládeže Euros-
tat  skúmal priemerný vek, 
v ktorom mladí ľudia opúš-
ťajú rodičovskú domácnosť. 
V roku 2020 sa mladí ľudia 
v celej EÚ odsťahovali od 
rodičov v priemere vo veku 
26,4 rokov. Tento priemer sa 
však v jednotlivých členských 
štátoch EÚ líši.  Najneskôr 
zo všetkých v Európe opúš-
ťajú domáce hniezdo mladí 
Chorváti a Chorvátky, a to 
okolo veku 32,4 rokov, Slo-
váci a Slovenky vo veku 30,9 
rokov, podobne ako mladí 
ľudia na Malte a v Taliansku 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže Eurostat  skúmal priemerný vek, v ktorom mladí 
ľudia opúšťajú rodičovskú domácnosť. V roku 2020 sa mladí ľudia v celej EÚ odsťahovali od 
rodičov v priemere vo veku 26,4 rokov. Tento priemer sa však v jednotlivých členských štátoch 
EÚ líši.  Najneskôr zo všetkých v Európe opúšťajú domáce hniezdo mladí Chorváti a 
Chorvátky, a to okolo veku 32,4 rokov, Slováci a Slovenky vo veku 30,9 rokov, podobne ako 
mladí ľudia na Malte a v Taliansku (v oboch prípadoch okolo veku 30,2 rokov) a v Portugalsku 
s oslavou 30. narodenín. Na druhej strane, mladí ľudia v Dánsku, Luxembursku a Švédsku 
sa  veľmi ponáhľajú a od rodičov sa sťahujú medzi prvými v EÚ. Švédi už vo veku 17, 5 roka; 
Luxemburčania vo veku 19,8 rokov a Dáni v priemere vo veku 21,2 rokov.  Zo zistení 
prieskumu Eurostatu teda vyplýva, že v severnej a západnej Európe žijú mladí ľudia s rodičmi 
kratšie, zatiaľ čo v južnej a východnej Európe sa mladým od rodičov až tak skoro ísť nechce. 
 
 
70 % DOSPELEJ POPULÁCIE EÚ PLNE ZAOČKOVANÝCH 
 
V Európskej únii je plne zaočkovaných 70 % 
dospelej populácie, čo je viac ako 256 miliónov  
dospelých. 
Svoj cieľ, poskytnúť členským štátom do konca 
júla dostatok dávok vakcín na úplné zaočkovanie 
70 % dospelej populácie EÚ, splnila Európska 
komisia dokonca so sedem týždňovým predstihom. 
Globálna spolupráca a solidarita 
Rýchle a úplné zaočkovanie všetkých cieľových 
skupín obyvateľstva – v Európe a na celom svete – 
má rozhodujúci význam z hľadiska kontroly dopadov pandémie. EÚ vyviezla približne 
polovicu vakcín vyrobených v Európe do iných krajín sveta a druhú polovicu zabezpečila pre 
svojich občanov. Team Europe prispel do nástroja COVAX sumou takmer 3 miliardy EUR v 
úsilí zabezpečiť aspoň 1,8 miliardy dávok pre 92 krajín s nízkym a stredným príjmom. 
Príprava na nové varianty 
Vzhľadom na hrozbu nových variantov je dôležité pokračovať v zabezpečovaní dostupnosti 
dostatočného množstva vakcín vrátane upravených vakcín, a to aj v nadchádzajúcich rokoch. 
Komisia preto 20. mája podpísala novú zmluvu so spoločnosťou BioNTech-Pfizer, v ktorej sa 
počíta s dodaním 1,8 miliardy dávok vakcín medzi koncom roka a 2023. Z toho istého dôvodu 
Komisia využila aj možnosť objednať 150 miliónov dávok na základe druhej zmluvy so 
spoločnosťou Moderna. Členské štáty majú možnosť predať alebo darovať dávky krajinám v 
núdzi mimo EÚ alebo prostredníctvom nástroja COVAX, čo prispeje k celosvetovo 
spravodlivému prístupu k vakcínam. Ďalšie zmluvy môžu nasledovať. čo predstavuje spoločnú 
poistku EÚ proti všetkým budúcim vlnám COVID-19. 
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Aktivity ED Lučenec 

70 % DOSPELEJ POPULÁCIE 
EÚ PLNE ZAOČKOVANÝCH

V Európskej únii je plne 
zaočkovaných 70 % dospelej 
populácie, čo je viac ako 256 
miliónov  dospelých.

Svoj cieľ, poskytnúť člen-
ským štátom do konca júla 
dostatok dávok vakcín na 
úplné zaočkovanie 70 % do-
spelej populácie EÚ, splnila 
Európska komisia dokonca 
so sedem týždňovým pred-
stihom.
Globálna spolupráca 
a solidarita

Rýchle a úplné zaočko-
vanie všetkých cieľových 
skupín obyvateľstva – v 
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Príprava na nové varianty
Vzhľadom na hrozbu no-

vých variantov je dôležité 
pokračovať v zabezpečova-
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v nadchádzajúcich rokoch. 
Komisia preto 20. mája pod-
písala novú zmluvu so spo-
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Luxemburčania vo veku 19,8 rokov a Dáni v priemere vo veku 21,2 rokov.  Zo zistení 
prieskumu Eurostatu teda vyplýva, že v severnej a západnej Európe žijú mladí ľudia s rodičmi 
kratšie, zatiaľ čo v južnej a východnej Európe sa mladým od rodičov až tak skoro ísť nechce. 
 
 
70 % DOSPELEJ POPULÁCIE EÚ PLNE ZAOČKOVANÝCH 
 
V Európskej únii je plne zaočkovaných 70 % 
dospelej populácie, čo je viac ako 256 miliónov  
dospelých. 
Svoj cieľ, poskytnúť členským štátom do konca 
júla dostatok dávok vakcín na úplné zaočkovanie 
70 % dospelej populácie EÚ, splnila Európska 
komisia dokonca so sedem týždňovým predstihom. 
Globálna spolupráca a solidarita 
Rýchle a úplné zaočkovanie všetkých cieľových 
skupín obyvateľstva – v Európe a na celom svete – 
má rozhodujúci význam z hľadiska kontroly dopadov pandémie. EÚ vyviezla približne 
polovicu vakcín vyrobených v Európe do iných krajín sveta a druhú polovicu zabezpečila pre 
svojich občanov. Team Europe prispel do nástroja COVAX sumou takmer 3 miliardy EUR v 
úsilí zabezpečiť aspoň 1,8 miliardy dávok pre 92 krajín s nízkym a stredným príjmom. 
Príprava na nové varianty 
Vzhľadom na hrozbu nových variantov je dôležité pokračovať v zabezpečovaní dostupnosti 
dostatočného množstva vakcín vrátane upravených vakcín, a to aj v nadchádzajúcich rokoch. 
Komisia preto 20. mája podpísala novú zmluvu so spoločnosťou BioNTech-Pfizer, v ktorej sa 
počíta s dodaním 1,8 miliardy dávok vakcín medzi koncom roka a 2023. Z toho istého dôvodu 
Komisia využila aj možnosť objednať 150 miliónov dávok na základe druhej zmluvy so 
spoločnosťou Moderna. Členské štáty majú možnosť predať alebo darovať dávky krajinám v 
núdzi mimo EÚ alebo prostredníctvom nástroja COVAX, čo prispeje k celosvetovo 
spravodlivému prístupu k vakcínam. Ďalšie zmluvy môžu nasledovať. čo predstavuje spoločnú 
poistku EÚ proti všetkým budúcim vlnám COVID-19. 
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SÚŤAŽE V EÚ 

Zastúpenie Európskej komisie, Kance-
lária Generálneho riaditeľstva pre pre-
klad a Štátny pedagogický ústav vyhla-
sujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 
– Jazyky okolo nás“.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky zák-
ladné a stredné školy, ktoré sú zaradené do 
siete škôl a školských zariadení Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Kategórie:  
Súťaž prebieha v štyroch kategóriách: 

Výtvarná kategória – do tejto kategó-
rie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok 
výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, 
komiks. Online prihlasovací formulár do 
výtvarnej kategórie (link na prihlasovací 
formulár)

Literárna kategória – do tejto kategó-
rie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok 
literárneho charakteru, napr.  esej, povied-

ka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiah-
nuť 3 normostrany. Online prihlasovací 
formulár do literárnej kategórie (link na 
prihlasovací formulár)

Audiovizuálna kategória – do tejto 
kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný 
príspevok audiovizuálneho charakte-
ru, napr. video, krátky animovaný film. 
Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 
minút. Online prihlasovací formulár do 
audiovizuálnej kategórie(link na prihlaso-
vací formulár)

Osobitná kategória (len pre stred-
né školy) – do tejto kategórie je možné 
prihlásiť ľubovoľný príspevok na tému 
jazykov, ktorý je výsledkom diskusie za-
registrovanej na platforme COFE – Kon-
ferencia o budúcnosti Európy pod témou 
Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. 
Diskusia musí spĺňať pravidlá a podmien-
ky konferencie a musí byť riadne zaregis-

trovaná na platforme konferencie. Návod 
ako usporiadať podujatie nájdete tu.

Prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže je možné sa prihlásiť prostred-

níctvom on-line prihlasovacieho formulára, 
ktorého súčasťou je ako štatutárneho zá-
stupcu/zástupkyne školy, Súhlas dotknu-
tej osoby k spracúvaniu osobných úda-
jov a Vyhlásenie o autorstve. Termín 
prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční najneskôr 22. novembra 2021. 
Na víťazov čakajú poukazy v hodnote 300 
eur na nákup cudzojazyčnej literatúry a 
balíčky s promo predmetmi.

Podrobné informácie na:
https://www.statpedu.sk/files/sk/

sutaze/europsky-den-jazykov/europ-
sky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/
statut_sutaz_edj_2021.pdf 

SÚŤAŽ „EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2021 – JAZYKY OKOLO NÁS
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https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/prihlaska-do-sutaze-europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas-audiovizualna-kategoria.html
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https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/statut_sutaz_edj_2021.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/statut_sutaz_edj_2021.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/statut_sutaz_edj_2021.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/statut_sutaz_edj_2021.pdf
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SÚŤAŽ #MYEUSPACE: VESMÍR PRÍLEŽITOSTÍ 
PRE INOVÁCIE A PODNIKATEĽOV V EÚ

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční najneskôr 22. novembra 2021. Na víťazov 
čakajú poukazy v hodnote 300 eur na nákup cudzojazyčnej literatúry a balíčky s promo 
predmetmi. 
Podrobné informácie na: https://www.statpedu.sk/files/sk/sutaze/europsky-den-
jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/statut_sutaz_edj_2021.pdf  
 

 

SÚŤAŽ #MYEUSPACE: VESMÍR PRÍLEŽITOSTÍ PRE INOVÁCIE A 
PODNIKATEĽOV V EÚ 

Agentúra Európskej únie pre vesmírny 
program (EUSPA) vyhlasuje súťaž 
#myEUspace. Prostredníctvom súťaže o ceny 
sa EÚ zameriava na inovátorov a 
podnikateľov pripravených preskúmať, 
rozvíjať a komercializovať inovačné riešenia, 
pri ktorých sa zužitkujú satelitné údaje a 
služby EÚ, pričom sa presiahne ich súčasný 
horizont využitia a dôjde k spájaniu a 
testovaniu nových technológií v oblasti lokalizačných služieb, inteligentnej mobility, 
inteligentného poľnohospodárstva, geomatiky a po prvýkrát aj v oblasti kvantových 
technológií. 
V rámci súťaže sa skúmajú riešenia, ktoré môžu využitím a integráciou satelitných údajov a 
služieb EÚ viesť k prelomu v nasledujúcich šiestich tematických oblastiach: 

Inteligentná mobilita: Inteligentné riešenia v oblasti mobility vo všetkých druhoch dopravy s 
cieľom zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť a zvýšiť bezpečnosť. 

So štipkou hviezdneho prachu: Spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie a akékoľvek 
iné riešenia, ktoré využívajú satelitné údaje v rámci zdravia, hrania hier, športu, voľného času, 
cestovného ruchu a každodenného života. 

Naša zelená planéta: Inovačné riešenia, ktoré možno uplatniť pri environmentálnych výzvach, 
udržateľnom spôsobe života, spotrebe a výrobe. 

Zmapuj môj svet: Inovačné prieskumné riešenia na formovanie budúcnosti v oblasti 
geomatiky, vidieckeho plánovania a inteligentných miest už v štádiu návrhu. 

Poľnohospodárstvo cez satelit: Technologické riešenia na riadenie variability 
poľnohospodárskej výroby, zlepšenie výnosu plodín, zníženie vplyvu na životné prostredie a 
optimalizáciu potravinového reťazca. 

Kvantový skok: Inovačné riešenia, ktoré využívajú kvantové technológie (počítače, snímanie, 
simulácia, šifrovanie atď.), čím zlepšujú odberateľské satelitné aplikácie. 

Ako vyhrať 
Ašpirujúci startupisti, inovátori či skúsení podnikatelia sa môžu prihlásiť do 15. novembra 2021 
(23:59 SEČ) tu. Nápady budú posúdené z hľadiska významu pre EÚ, inovačného prístupu, 
trhového potenciálu, uskutočniteľnosti v rámci limitov súčasných technológií a napokon z 
hľadiska prevádzkovej organizácie. V rôznych fázach súťaže budú k dispozícii 
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uplatniť pri environmentál-
nych výzvach, udržateľnom 
spôsobe života, spotrebe a 
výrobe.

Zmapuj môj svet: Inovač-
né prieskumné riešenia na 
formovanie budúcnosti v ob-
lasti geomatiky, vidieckeho 
plánovania a inteligentných 
miest už v štádiu návrhu.

Poľnohospodárstvo cez 
satelit: Technologické rie-

šenia na riadenie variability 
poľnohospodárskej výroby, 
zlepšenie výnosu plodín, zní-
ženie vplyvu na životné pros-
tredie a optimalizáciu potra-
vinového reťazca.

Kvantový skok: Inovač-
né riešenia, ktoré využívajú 
kvantové technológie (po-
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AKO VYHRAŤ

Ašpirujúci startupisti, ino-
vátori či skúsení podnika-
telia sa môžu prihlásiť do 
15. novembra 2021 (23:59 
SEČ) tu. Nápady budú po-

súdené z hľadiska významu 
pre EÚ, inovačného prístupu, 
trhového potenciálu, usku-
točniteľnosti v rámci limitov 
súčasných technológií a na-
pokon z hľadiska prevádz-
kovej organizácie. V rôznych 
fázach súťaže budú k dispo-
zícii rôzne ceny a ocenenia. 
Zaregistrovať sa do súťaže 
alebo získať o nej viac infor-
mácií môžete na stránke ve-
novanej súťaži, ktorá je do-
stupná na webovom sídle 
EUSPA.

Viac informácií nájdete 
na webe Agentúry Európskej 
únie pre vesmírny program 
(EUSPA).
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GRANTY V EÚ 
KOMISIA ZVEREJŇUJE VÝZVY NA PODPORU 
SPRAVODAJSKÝCH MÉDIÍ A VEREJNEJ SFÉRY

Európska komisia uve-
rejnila štyri nové výzvy na 
predkladanie návrhov, kto-
rých cieľom je stimulovať 
rozmanitú verejnú sféru 
a podporovať prístup ob-
čanov k spoľahlivým infor-
máciám v celej EÚ. Výzvy 
spolu predstavujú takmer 
12 miliónov eur z finančných 
prostriedkov EÚ. Všetky fi-
nancované projekty budú 
fungovať s úplnou redakč-
nou nezávislosťou.  

Výzvy sa zameriavajú na:
podporu viacjazyčného 

mediálneho obsahu o zále-
žitostiach Únie prostredníc-
tvom digitálnych platforiem

zvyšovanie produkcie ob-
sahu v tejto oblasti prostred-
níctvom siete rozhlasových 
staníc

podporu mládežníckych 
mediálnych sietí, ktoré vy-
tvárajú dôveryhodný obsah 
o aktuálnych záležitostiach 
prostredníctvom online for-

mátov a podujatí na sociál-
nych sieťach

zlepšenie prístupu občanov 
k dôveryhodným informáci-
ám. Výzva je určená najmä 
pre mediálne platformy.

Nové aktivity vychádzajú z 
dvoch nedávno uverejnených 
výziev, ktorých cieľom je pod-
poriť sektor spravodajských 
médií v partnerstvách v ob-
lasti žurnalistiky a pri inová-
ciách médií. Tieto iniciatívy 
sú súčasťou širšieho úsilia o 

rôzne ceny a ocenenia. 
Zaregistrovať sa do súťaže alebo získať o nej viac informácií môžete na stránke venovanej 
súťaži, ktorá je dostupná na webovom sídle EUSPA. 
Viac informácií nájdete na webe Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA). 
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výzvy na predkladanie návrhov, ktorých 
cieľom je stimulovať rozmanitú verejnú 
sféru a podporovať prístup občanov 
k spoľahlivým informáciám v celej EÚ. 
Výzvy spolu predstavujú takmer 12 
miliónov eur z finančných prostriedkov EÚ. 
Všetky financované projekty budú fungovať 
s úplnou redakčnou nezávislosťou.   
Výzvy sa zameriavajú na: 

• podporu viacjazyčného mediálneho obsahu o záležitostiach Únie prostredníctvom 
digitálnych platforiem 
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staníc 

• podporu mládežníckych mediálnych sietí, ktoré vytvárajú dôveryhodný obsah o 
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sieťach 

• zlepšenie prístupu občanov k dôveryhodným informáciám. Výzva je určená 
najmä pre mediálne platformy. 

Nové aktivity vychádzajú z dvoch nedávno uverejnených výziev, ktorých cieľom je podporiť 
sektor spravodajských médií v partnerstvách v oblasti žurnalistiky a pri inováciách médií. 
Tieto iniciatívy sú súčasťou širšieho úsilia o podporu slobodného, životaschopného a 
pluralitného mediálneho prostredia v celej EÚ, ako sa aj uvádza v akčnom pláne pre európsku 
demokraciu a v akčnom pláne pre médiá a audiovizuálny sektor. Pri hľadaní vhodných 
finančných prostriedkov môže médiám pomôcť nový nástroj. Odborníci v oblasti médií môžu 
získať pomoc aj prostredníctvom kancelárií programu Kreatívna Európa. 
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