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NOVINKY Z EÚ 
KOMISIA PRIJALA MIMORIADNE OPATRENIA NA PODPORU 
SEKTORA VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA A SEKTORA OVO-
CIA A ZELENINY

Európska komisia prijala podpor-
né opatrenia pre sektor vinohrad-
níctva a vinárstva, ktoré zahŕňajú 
zvýšenie podpory pre nástroje na 
riadenie rizík, ako je poistenie úro-
dy a vzájomné fondy, a predĺženie 
platnosti už zavedených opatrení 
flexibility do 15. októbra 2022. Po-
kiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, 
organizáciám výrobcov sa po-
skytne kompenzácia na podporu 
– ktorá sa zvyčajne vypočítava na 
základe hodnoty produkcie – tak, 
aby podpora neklesla pod 85 % 
minuloročnej úrovne. Vzhľadom na 
bezprecedentné výzvy spôsobené 
pandémiou ochorenia COVID-19 
bol v máji 2020 prijatý prvý balík 
opatrení. Tieto opatrenia boli do-
plnené druhým balíkom pre sektor 
vinohradníctva a vinárstva, ktorý 
bol prijatý v júli 2020. V rámci ba-

líka bol dnes prijatý súbor opatre-
ní v podobe vykonávacích aktov. 
V prípade delegovaných aktov 
bude ešte musieť uplynúť dvoj-
mesačná lehota na preskúmanie 
v Európskom parlamente a Rade.   

V sektore vína sa budú uplatňo-
vať tieto mimoriadne opatrenia:
• Krajiny EÚ môžu aj naďalej kedy-

koľvek meniť svoje vnútroštátne 
podporné programy, pričom ob-
vykle ich môžu meniť len dvakrát 
ročne (k 1. marcu a 30. júnu kaž-
dého roka).

• Pokiaľ ide o propagačné a infor-
mačné činnosti, reštrukturali-
záciu a konverziu vinohradov, 
zelený zber a investície, možnosť 
poskytnúť vyšší príspevok z roz-
počtu EÚ sa predlžuje do 15. ok-
tóbra 2022.

• Príspevok z rozpočtu EÚ na pois-
tenie úrody sa zvýšil zo 70 % na 
80 %, a to až do 15. októbra 2022.

• Podpora EÚ na pokrytie nákladov 
na zriadenie vzájomných fondov 
sa zdvojnásobila, a to z: 10 %, 8 % 
a 4 % v prvom, druhom a treťom 

roku vykonávania na 20 %, 16 % 
a 8 %.

• Možnosti flexibility poskytnuté 
na opatrenia v rámci programu 
v sektore vinohradníctva a vinár-
stva sa predlžujú do 15. októbra 
2022.

KÓDEX SPRÁVANIA EÚ PROTI NEZÁKON-
NÝM NENÁVISTNÝM PREJAVOM NA 
INTERNETE: VÝSLEDKY ZOSTÁVAJÚ 
POZITÍVNE, ALE POKROK SA SPOMAĽUJE

Európska komisia zverejnila výsledky svojho 
šiesteho hodnotenia kódexu správania pre boj 
proti nezákonným nenávistným prejavom na in-
ternete. Výsledky ukazujú zmiešaný obraz, keďže 
IT spoločnosti preskúmali 81 % oznámení do 24 
hodín a odstránili v priemere 62,5 % označeného 
obsahu. Tieto čísla sú nižšie ako priemer zazna-
menaný v rokoch 2019 a 2020. Zatiaľ čo niektoré 
spoločnosti sa zlepšili, výsledky iných sa jasne 

zhoršili. Tak ako v predchádzajúcich kolách mo-
nitorovania, hlavným nedostatkom zostáva ne-
dostatočná spätná väzba na oznámenia od pou-
žívateľov. Novinkou tohtoročného hodnotenia sú 
informácie poskytnuté IT spoločnosťami o opat-
reniach, ktoré prijali na boj proti nenávistným 
prejavom vrátane opatrení na automatické od-
haľovanie takéhoto obsahu. Viac informácií náj-
dete v našej tlačovej správe a v tomto prehľade.

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/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-extends-package-support-measures-wine-sector-2021-jan-28_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1267
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5082
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_5106


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

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

IX. ročník  október 2021 3
NOVÝ ZÁRUČNÝ PROGRAM PRE FIRMY 
OD EIB V CELKOVOM OBJEME FINANCOVANIA 
200 MILIÓNOV EUR

Európska investičná banka 
a UniCredit Bank podpísali v Bra-
tislave zmluvu o spustení nového 
záručného programu určeného 
pre stredné a veľké podniky na 
podporu ekonomiky v súvislos-
ti s dopadmi pandémie. Záručný 
program je súčasťou Pan-Europe-
an Guarantee Fund a ručiteľom je 
Európska investičná banka (EIB), 
banka Európskej únie. V praxi to 
znamená, že bude možné zvýhod-
nenými úvermi podporiť ešte viac 
spoločnosti, ktoré sa momentálne 
vplyvom externých okolností do-
stali do komplikovanej situácie.

Program je určený pre podniky 
s celoskupinovým obratom nad 
50 miliónov ročne a bilanciou 
43 miliónov vo všetkých regió-
noch. Firmy sa môžu hlásiť o vý-
hodné prevádzkové a investičné 
úvery až do výšky 50 miliónov 
eur. UniCredit Bank je priprave-
ná vďaka záručnému programu 
od EIB poskytnúť financovanie 
v celkovom objeme vo výške 200 
miliónov eur s 50 % garanciou 
EIB. Znamená to,  že Európska 
investičná banka (EIB), poskyt-
ne UniCredit Bank na Slovensku 
záruky vo výške 100 miliónov eur, 
ktoré pochádzajú z jej Európ-
skeho záručného fondu (EGF), 
aby UniCredit Bank na Sloven-
sku mohla ponúknuť dostup-
nejšie financovanie firmám pre 
obnovu z dôsledkov pandémie.

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI: EURÓPSKA 
KOMISIA POSIELA SLOVENSKU PREDBEŽNÉ 
FINANCOVANIE VO VÝŠKE 822,7 MILIÓNA EUR

Európska komisia vyplatila Slovensku 
822,7 milióna eur v rámci predbežného finan-
covania podľa Mechanizmu na podporu obno-
vy a odolnosti. Ide o 13 % celkových finančných 
prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci 
tohto mechanizmu. Sprístupnenie predbežné-
ho financovania pomôže odštartovať kľúčové 
investičné a reformné opatrenia uvedené v slo-
venskom pláne obnovy. Slovensko má v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
získať granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. 
Vyplatenie ďalších prostriedkov Komisia schváli 
po zrealizovaní investícií a reforiem uvedených v 
slovenskom pláne obnovy. Dnešná platba nasle-
duje po úspešnom zavŕšení 1. úverovej operácie 
v rámci nástroja NextGenerationEU. Komisia 
plánuje získať do konca roka dlhodobé finanč-
né prostriedky v celkovej výške 80 miliárd eur, 
ktoré doplnia krátkodobé poukážky EÚ na finan-
covanie prvých platieb plánovaných pre členské 
štáty v rámci programu NextGenerationEU. 

Z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnos-
ti sa na Slovensku budú financovať opatrenia 
napríklad na:
• podporu zelenej transformácie: Slovenský 

plán počíta so sumou 528 miliónov eur na 
financovanie rozsiahlej vlny rekonštrukcií bu-
dov, ktoré majú zlepšiť energetickú a ekologic-
kú hospodárnosť najmenej 30 000 bytových 
jednotiek. Na podporu energetickej efektív-
nosti a inovačných technológií na dekarboni-
záciu priemyslu sa poskytne 368 miliónov eur.

• podporu digitálnej transformácie: V pláne sa 

preinvestuje 102 miliónov eur na financovanie 
energeticky účinného superpočítača, ktorý 
bude slúžiť členom európskeho projektu vy-
sokovýkonnej výpočtovej techniky, a do siete 
digitálnych centier, ktoré budú pomáhať digi-
talizovať podnikové procesy.

• posilnenie hospodárskej a sociálnej odolnos-
ti: Suma 1,2 miliardy eur z plánu je určená na 
zlepšenie kvality a účinnosti služieb zdravot-
nej starostlivosti, a to aj prostredníctvom re-
konštrukcie existujúcich nemocníc a výstavby 
nových.
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KOMISIA SA PRIPRAVUJE NA ROK 2022 – 
EURÓPSKY ROK MLÁDEŽE

V nadväznosti na oznámenie 
predsedníčky von der Leyenovej 
vo svojom prejave o stave Únie 
2021, Európska komisia prijala 
formálny návrh vyhlásiť rok 2022 
za Európsky rok mládeže. Európa 
potrebuje víziu, angažovanosť a 
účasť všetkých mladých ľudí na 
budovaní lepšej budúcnosti, ktorá 
bude ekologickejšia, inkluzívnejšia 
a digitálnejšia. Týmto návrhom sa 
Európa snaží poskytnúť mladým 
ľuďom viac a lepších príležitostí 
pre budúcnosť. Komisia uverejňu-
je aj svoju najnovšiu správu EÚ o 
mládeži, ktorá poskytuje prehľad 
o situácii mladých Európanov, po-
kiaľ ide o vzdelávanie, odbornú 
prípravu, vzdelávanie, zamestna-
nosť a občiansku a politickú účasť.

S Európskym rokom mládeže má 
Komisia v úmysle v spolupráci s Eu-
rópskym parlamentom, členskými 
štátmi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, zainteresovanými stra-
nami a samotnými mladými ľuďmi:
• uctiť si a podporiť generáciu, 

ktorá počas pandémie najviac 
obetovala, dať im nové nádeje, 
silu a dôveru v budúcnosť tým, 
že vyzdvihne, ako zelená a di-

gitálna transformácia ponúka 
obnovené perspektívy a príleži-
tosti;

• nabádať všetkých mladých ľudí, 
najmä tých, ktorí majú menej 
príležitostí, zo znevýhodneného 
prostredia, z vidieckych alebo 
vzdialených oblastí alebo zo 
zraniteľných skupín, aby sa stali 
aktívnymi občanmi a aktérmi 
pozitívnej zmeny;

• propagovať príležitosti, ktoré 
poskytujú politiky EÚ mladým 
ľuďom na podporu ich osobné-
ho, sociálneho a profesijného 
rozvoja. Európsky rok mládeže 
pôjde ruka v ruke s úspešným 
vykonávaním programu Next-
GenerationEU pri poskytovaní 
kvalitných pracovných miest, 
vzdelávania a odbornej prípravy;

• čerpať inšpiráciu z opatrení, 
vízií a poznatkov mladých ľudí 
s cieľom ďalej posilniť a oživiť 
spoločný projekt EÚ, a to na zá-
klade Konferencie o budúcnosti 
Európy.

Komisia v súčasnosti pripravu-
je svoj program činností a všetky 
zainteresované strany budú vy-

zvané, aby predložili svoje nápa-
dy a návrhy. V najbližších dňoch 
sa začne špecializovaný prieskum 
na portáli pre mládež. Komisia v 
spolupráci s ostatnými inštitúcia-
mi EÚ, členskými štátmi, organi-
záciami občianskej spoločnosti a 
mladými ľuďmi zorganizuje počas 
celého roka niekoľko aktivít na 
európskej, vnútroštátnej, regio-
nálnej a miestnej úrovni a zváži 
nové iniciatívy. Rozsah činností 
sa bude vzťahovať na otázky, kto-
ré sa týkajú najmä mladých ľudí, 
v súlade s prioritami zdôrazne-
nými v cieľoch v oblasti mláde-

že, ako sú rovnosť a začlenenie, 
udržateľnosť, duševné zdravie a 
pohoda a kvalitné zamestnanie. 
Budú sa na nich zúčastňovať 
mladí ľudia z krajín EÚ aj mimo 
nej. Komisia vyzýva členské štáty, 
aby vymenovali národného koor-
dinátora zodpovedného za orga-
nizáciu ich účasti na Európskom 
roku mládeže. Návrh Komisie te-
raz prerokuje Parlament a Rada, 
pričom sa zohľadnia stanoviská 
Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru a Výboru re-
giónov. Očakáva sa, že poduja-
tia a činnosti sa začnú v januári.

NOVÝ GLOBÁLNY ŠTANDARD, VYDANÝCH 
VIAC NEŽ 591 MILIÓNOV COVID PREUKAZOV

Európska komisia prijala správu o digitálnom 
COVID preukaze EÚ a jeho zavedení v celej EÚ. 
V správe sa uvádza, že tento preukaz EÚ je kľú-
čovým prvkom európskej reakcie na pandémiu 
COVID-19, pričom doteraz bolo vygenerovaných 
viac než 591 miliónov preukazov. Preukaz, ktorý 
obsahuje údaje o očkovaní proti ochoreniu CO-
VID-19, vykonaní testu a prekonaní tohto ocho-
renia, uľahčuje občanom bezpečné cestovanie 
a zároveň je bytostne dôležitým nástrojom 
podpory ťažko zasiahnutého odvetvia cestov-
ného ruchu v Európe. Digitálny COVID preukaz 
EÚ je celosvetovým úspechom: stanovil sa ním 
globálny štandard, pričom v súčasnosti ide o je-
diný systém, ktorý už funguje na medzinárodnej 
úrovni. Do systému je zapojených 43 krajín na 
štyroch kontinentoch a v nadchádzajúcich týž-

dňoch a mesiacoch sa doň zapoja i ďalšie kra-
jiny.  Posielame niekoľko zaujímavých faktov:

Členské štáty EÚ vydali viac než 591 mi-
liónov digitálnych COVID preukazov EÚ

Do systému EÚ je už pripojených 43 kra-
jín: 27 členských štátov EÚ, 3 krajiny Európ-
skeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švaj-
čiarsko a 12 ďalších krajín a území. Komisiu 
oslovilo celkovo 60 tretích krajín, ktoré majú 
záujem pripojiť sa do tohto systému EÚ. Nad 
rámec tých, ktoré sú už pripojené, aktuálne pre-
biehajú technické diskusie s 28 z týchto krajín.

Z digitálnych COVID preukazov EÚ, ktoré 
začali fungovať práve včas pred najexpono-
vanejším letným dovolenkovým obdobím, vo 
veľkej miere ťažilo najmä odvetvie leteckej 
dopravy. Združenie Medzinárodnej rady le-

tísk (ACI Europe) ohlásilo, že v júli 2021 doš-
lo oproti júlu 2020 k viac než zdvojnásobeniu 
celkového počtu cestujúcich. ACI Europe pri-
pisuje túto zmenu práve zavedeniu digitál-
nych COVID preukazov EÚ, ktorému sekun-
dovalo zmiernenie cestovných obmedzení.

Podľa prieskumu Eurobarometra Eu-
rópskeho parlamentu sa približne dve tre-
tiny (65 %) respondentov zhodli na tom, 
že digitálny COVID preukaz EÚ je najbez-
pečnejším prostriedkom na voľné cestova-
nie po Európe počas pandémie COVID-19.

20 členských štátov EÚ využíva digitálny CO-
VID preukaz EÚ aj na vnútroštátne účely, na-
príklad na účely vstupu na veľké podujatia a do 
reštaurácií, kín a múzeí, pričom na tieto účely bol 
schválený dodatočný vnútroštátny právny základ.
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Aktivity ED Lučenec 

EUROBAROMETER: SLOVÁKOV NA KRÁTKODOBÝCH 
NÁJMOCH LÁKA NAJMÄ CENA A VIDITEĽNOSŤ RECENZIÍ

Krátkodobé prenájmy ubytovacích zariade-
ní prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti služieb 
cestovného ruchu v EÚ, ale je potrebné zvážiť 
ich vplyv na komunity. Vyplýva to z výsledkov 
aktuálneho Eurobarometra o krátkodobých pre-
nájmoch, ktoré zdôrazňujú potrebu vyváženého 
rozvoja tohto sektora. Postupné rozširovanie 
môže vytvárať príležitosti pre inovatívne platfor-
my, prispieť k ochrane mestských centier či k za-
chovaniu dostupného bývania za prijateľné ceny.

Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v septembri 
2021 v celej Európe, vyplýva, že štvrtina Európa-
nov si rezervuje krátkodobé nájomné prostred-
níctvom online platforiem a že veľká väčšina (89 
%) tých, ktorí si niekedy rezervovali krátkodobé 
nájomné, to považuje za pozitívnu skúsenosť, 
ktorú by odporučili iným. Na Slovensku má skú-
senosti s krátkodobým prenájom tretina opýta-
ných a až 95 % by odporučilo známym použiť 
na rezerváciu online platformy. Medzi hlavné 
dôvody, prečo si Slováci vyberajú takýto druh 
ubytovania patrí nižšia cena (77 %), viditeľnosť 
hodnotenia a recenzií (62 %), lepšia lokalita (60 
%) a autentickosť zážitku (51 %). Napriek tomu, 

že respondenti takéto ubytovania obľubujú, len 
6 % európskych a 3,1 % slovenských opýtaných 
už v minulosti ponúklo ubytovanie cez interne-
tové platformy a ďalších 5 % Slovákov už túto 
možnosť zvažuje. Pri krátkodobých prenájmoch 
slovenskí respondenti oceňujú najmä príležitosť 
hostiteľov pre získanie dodatočných príjmov 
(83 %), zníženie celkovej ceny cestovania (69 
%), možnosť objaviť menej turisticky obľúbené 
miesta (68 %) či zvýšenie príjmov pre podniky 
a obchody nachádzajúce sa v okolí ubytovania 
(66 %). Naopak, podľa respondentov zo Sloven-
ska môže zvýšená prítomnosť krátkodobých tu-
ristov zvýšiť hluk, odpad a preťaženosť miesta (61 
%), celkovo zvýšiť ceny ubytovania (45 %), zvýšiť 
tlak na dopravu alebo nakladanie s odpadom (44 
%) alebo znížiť bezpečnosť v okolí (40 %). Cel-
kový pozitívny dopad krátkodobých prenájmov 
na kvalitu života obyvateľov v susedstve vidí tre-
tina slovenských aj európskych respondentov.

Výsledky prieskumu pomôžu Európskej ko-
misii posúdiť relevantnosť nových regulačných 
opatrení. Komisia vo svojej stratégii pre malé a 
stredné podniky z marca 2020 oznámila inicia-

tívu týkajúcu sa služieb krátkodobého prenáj-
mu ubytovacích zariadení. Komisia navrhuje 
scenáre na spoločné vytvorenie cesty precho-
du k odolnejšiemu, inovatívnejšiemu a udrža-
teľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu. 
V tomto dokumente sa okrem iných opatrení 
uvádza možný legislatívny návrh na zlepše-
nie rámca pre služby prenájmu krátkodobých 
ubytovacích zariadení. Údaje Eurobarometra 
budú dopĺňať aj výsledky verejnej konzultá-
cie, ktorá je otvorená do 13. decembra 2021. 

ENVIRONMENTÁLNU ZNAČKU EÚ PO NOVOM 
NÁJDEME AJ NA KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

Európska komisia prijala nové 
kritériá týkajúce sa environmen-
tálnej značky EÚ (tzv. Ecolabel) 
pre kozmetické výrobky a výrobky 
určené na starostlivosť o domáce 
zvieratá. Tie spotrebiteľom v celej 
EÚ ponúkajú dôveryhodný dôkaz 
o značkách, ktoré sú skutočne eko-
logické. Až tri zo štyroch výrobkov 
starostlivosti, ktoré v súčasnosti 
nájdeme v európskych obchodoch, 
sú označené za ekologické, ale 
mnohé z týchto tvrdení sú zavá-
dzajúce. Environmentálna značka 
EÚ je spoľahlivá značka excelent-
nosti v oblasti životného prostre-
dia a je overená treťou stranou. Tá 
zohľadňuje environmentálny vplyv 
výrobku počas celého jeho život-
ného cyklu, od ťažby surovín až 
po konečnú likvidáciu. Užívatelia 

kozmetických výrobkov ale aj ma-
jitelia domácich maznáčikov si tak 
môžu vybrať výrobky, ktoré spĺňajú 
tie najprísnejšie environmentál-
ne normy a ktoré sa netestujú na 
zvieratách.   Podľa najnovších šta-
tistických údajov bola v Európe en-
vironmentálna značka EÚ udelená 
viac ako 83 000 produktom (tova-
rom alebo službám), čo poukazuje 
na silný dopyt po certifikovaných 
ekologických výrobkoch na trhu. 
Očakáva sa, že vďaka rozšírenej pô-
sobnosti, sa počet výrobkov s en-
vironmentálnou značkou EÚ, ktoré 
sú k dispozícii spotrebiteľom, ešte 
zvýši. Značka podporuje ekologickú 
transformáciu a ambíciu nulového 
znečistenia a zároveň posilňuje po-
stavenie spotrebiteľov, ktorí hľada-
jú zdravé a udržateľné alternatívy.
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GRANTY EÚ 
KOMISIA INVESTUJE 1,5 MILIARDY EUR DO INOVATÍVNYCH 
PROJEKTOV V OBLASTI ČISTÝCH TECHNOLÓGIÍ

Komisia otvorila druhú výzvu 
na predkladanie návrhov zame-
ranú na veľké projekty financo-
vané z inovačného fondu. Ide 
o jeden z najväčších svetových 
programov na demonštráciu 
inovačných nízkouhlíkových 
technológií, ktorý je financo-
vaný z príjmov z aukcie emis-

ných kvót v rámci systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami. Z 
rozpočtu 1,5 miliardy eur bude 
financovať prelomové techno-
lógie v oblasti energie z obno-
viteľných zdrojov, energeticky 
náročných priemyselných od-
vetví, uskladňovania energie, 
ako aj zachytávania, využíva-

VÝZVA EIT NA PODPORU EURÓPSKYCH 
KULTÚRNYCH A KREATÍVNYCH ODVETVÍ

Európsky inovačný a technologický inšti-
tút (EIT) spúšťa nové inovačné partnerstvo vo 
forme znalostného a inovačného spoločenstva. 
Jeho úlohou je podporovať konkurencieschop-
nosť a rast európskych kultúrnych a kreatívnych 
odvetví a priemyslu. Nové partnerstvo pomôže 
urýchliť obnovu týchto odvetví a odkryť nevyu-
žité hospodárske príležitosti v oblasti architek-
túry, kultúrneho dedičstva, dizajnu, módy, filmu, 
hudby, vydavateľskej činnosti, múzických ume-
ní a videohier. Znalostné a inovačné spoločen-
stvá, ktoré koordinuje EIT, môžu trvať 15 rokov. 
Pre dve nové z nich, ktoré majú začať fungovať 
počas súčasného obdobia financovania 2021 
– 2027, je k dispozícii približne 300 miliónov 
eur z finančných prostriedkov programu Ho-
rizont Európa. Zároveň budú môcť získať viac 
financií zo súkromného a z verejného sektora.

Výzva na predkladanie návrhov predstavu-
je začiatok deviateho spoločenstva EIT s ná-
zvom Kultúra a tvorivosť, ktoré by malo začať 
fungovať od leta 2022. EIT prostredníctvom 
svojich výziev na predkladanie návrhov vy-
zýva všetkých partnerov, ktorí sú priamo či 
nepriamo zapojení do týchto odvetví, teda 
podnikateľov, vysokoškolských pracovníkov, 
výskumné organizácie, mimovládne organizá-
cie, mestá a regióny, aby predstavili svoje vízie 
a projekty, ktorých cieľom je podnietiť inová-
ciu a udržateľný rozvoj v kultúrnych a kreatív-
nych odvetviach. Konečný termín na podanie 
prihlášky je 24. marec 2022. EIT usporiada v 
priebehu novembra sériu informačných we-
binárov, na ktorých sa zainteresované strany 
dozvedia o výzve na predkladanie návrhov viac. 
Vybraní partneri budú oznámení v júni 2022.

nia a ukladania oxidu uhličitého.
Projekty možno podávať 

cez portál financovania a ponúk 
EÚ, na ktorom sú k dispozícii 
podrobnejšie informácie o celom 
postupe. Uzávierka podávania žia-
dostí je 3. marca 2022. Žiadatelia 
budú informovaní o výsledkoch 
hodnotenia v treťom štvrťroku 
2022. Udelenie grantov a podpis 
projektov sa uskutočnia v štvrtom 
štvrťroku 2022. Informačný deň sa 
uskutoční 10. novembra. Potenciál-
ni žiadatelia a iné zainteresované 
strany budú mať počas neho prí-
ležitosť získať informácie a klásť 
otázky v súvislosti s novou výzvou.
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