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AKTIVITY ED LUČENEC

ONLINE BESEDY “EKOLOGICKÁ A DIGITÁLNA EURÓPA”
V dňoch 12.11. a 19.11.2021 organizovalo 

centrum Europe Direct Lučenec online be-
sedy na tému “Ekologická a digitálna Eu-
rópa” pre študentov tretích ročníkov Ob-
chodnej akadémie v Rimavskej Sobote a 
Gymnázia vo Fiľakove. Cieľom besied bolo 

interaktívnou formou zvýšiť povedomie 
študentov o EÚ a o aktuálnych témach, 
stratégiách Európskej komisie do roku 2024 
a to Európsky ekologický dohovor a Euró-
pa pripravená na digitálny vek. Študenti sa 
počas besied aktívne zapájali do diskusie.
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INTERAKTÍVNE ONLINE SEMINÁRE V RÁMCI 
PODUJATIA FUTUCLUB – LUČENECKÝ „OPEN SPACE“ 
PRE DETI A MLÁDEŽ

Centrum Europe Direct Lučenec 
v spolupráci s mestom Lučenec a 
Centrom rozvoja inovácií Lučenec 
zorganizovali tri interaktívne semi-
náre formou „okrúhleho diskusné-
ho stola“, ktoré boli zamerané na 
oblasť inovácií a podnikania, eko-
lógie v praxi a histórií, súčasnosti 
a budúcnosti regiónu za účasti 
odborníkov v relevantných oblas-
tiach pre deti a mládež v regióne 
v rámci FUTUCLUBu- Lučenecké-
ho “open space” pre deti a mládež.

Cieľom tohto klubu bolo prebu-
denie kreatívneho myslenia mlá-
deže, vyjadrenia vlastného názoru, 
rozvoj prezentačných zručností 
mládeže, umožnenia ich sebarea-
lizácie a tiež kumulácia potenciálu 
mladých ľudí v celom spádovom 
regióne a jeho efektívne využitie.

Prvý interaktívny seminár, 
ktorý sa konal 25.11.2021 bol za-
meraný na oblasť inovácií a pod-
nikania /tvorba inovatívnych 
produktov, cirkulárna ekonomika, 
digitalizácia, študent-inovátor, 
kariérny rozmer inovácií/ za účas-
ti p. Mužilu, riaditeľa inovatív-
nej firmy Agro CS Slovakia a.s. a 
dvoch študentov stredných škôl.  

Druhý interaktívny seminár, 
ktorý sa konal 29.11.2021 bol za-
meraný na oblasť ekológie v praxi 
/zero-waste životný štýl, životné 

prostredie, príklady dobre pra-
xe “zelená” energetika, ako sa 
môže stať študent ekologickým 
aktivistom, dobrovoľníctvo, ka-
riérový rozmer ekológie/ za účas-
ti p. Ambróšovej, predsedníčky 
Združenia dodávateľov energie a 
zakladateľky ekofarmy Lavella a 
dvoch študentov stredných škôl.

Tretí interaktívny seminár, 
ktorý sa konal 30.11.2021 bol za-
meraný na prezentáciu histórie, 
súčasnosti a budúcnosti regiónu 
/historické úspechy ako sa k nim 
vrátiť vo svetle inovácií, zelených 
technológií, ekológie a sebareali-
zácie mladých ľudí v regióne / za 
účasti p. Adamovej, bývalej riadi-
teľky Štátneho archívu Lučenec a 
dvoch študentov stredných škôl.

Semináre boli vysielané na-
živo cez youtube a ostatní žia-
ci stredných škôl mohli dávať 
otázky počas priameho vysie-
lania cez uvedený kanál. Všetky 
semináre mali kladnú odozvu 
u mladých ľudí a v podobe vi-
deoprezentácií budú ďalej dise-
minované pre cieľovú skupinu 
mladých ľudí a kariérnych po-
radcov stredných škôl v Lučenci.

Podujatia boli v súlade s roč-
nými prioritami EÚ – Európ-
ska zelená dohoda a Európa 
pripravená na digitálny vek.

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/


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

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

IX. ročník  november 2021 4

NOVINKY Z EÚ 

VLADIMÍR ŠUCHA BOL VYMENOVANÝ ZA VEDÚCEHO 
ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE V BRATISLAVE 
A DO FUNKCIE NASTÚPI 1. JANUÁRA 2022.

Vladimír Šucha bol vymenova-
ný za vedúceho Zastúpenia Eu-
rópskej komisie v Bratislave a do 
funkcie nastúpi 1. januára 2022. V 

tejto funkcii bude vystupovať ako 
oficiálny zástupca Európskej ko-
misie na Slovensku pod politickým 
vedením predsedníčky Európskej 
komisie Ursuly von der Leyen.

Pán Šucha, ktorý je občanom 
Slovenska, má rozsiahle skúsenosti 
v oblasti vrcholového manažmentu 
a vyzná sa aj v problematike celej 
rady politík EÚ. Vďaka svojim skú-
senostiam a dlhoročnej praxi v eu-
rópskej a slovenskej diplomacii má 
najlepšie predpoklady na efektív-
ne riadenie kľúčových politických 
vzťahov, ako aj na úlohy vedúceho 
zastúpenia súvisiace s komuniká-

ciou a strategickou koordináciou.
Vladimír Šucha je od začiatku 

roka 2021 hlavným politickým po-
radcom Organizácie Spojených ná-
rodov pre vzdelávanie, vedu a kul-
túru (UNESCO), kde sa primárne 
zameriava na vytváranie globálne-
ho systému využívania vedeckých 
poznatkov na podporu riadenia 
spoločenských zmien. Pre Európsku 
komisiu pracuje už 15 rokov, počas 
ktorých zastával viaceré funkcie. V 
roku 2020 pôsobil na Generálnom 
riaditeľstve pre vzdelávanie a kul-
túru (EAC) ako osobitný poradca, 
v rokoch 2014 až 2019 pracoval na 

pozícii generálneho riaditeľa Spo-
ločného výskumného centra (JRC) 
a v rokoch 2006 až 2012 bol riadi-
teľom Generálneho riaditeľstva pre 
vzdelávanie a kultúru (GR EAC).

Pred tým, než začal v roku 2006 
pracovať pre Európsku komisiu, 
zastával post riaditeľa slovenskej 
Agentúry na podporu výskumu a 
vývoja, pôsobil ako hlavný poradca 
pre európske záležitosti slovenské-
ho ministra pre výskum a vzdelá-
vanie a počas rokovaní o členstve 
Slovenskej republiky v EÚ pracoval 
aj ako diplomat na Stálom zastú-
pení Slovenskej republiky pri EÚ.

JESENNÝ BALÍK EURÓPSKEHO SEMESTRA 2021
Európska komisia začala cyklus 

koordinácie hospodárskych poli-
tík v rámci európskeho semestra 
2022. V tohtoročnom prieskume 
udržateľného rastu sa predkladá 
ambiciózny program na rok 2022, 
ktorý má EÚ posunúť od krízové-
ho riadenia k udržateľnej a spra-
vodlivej obnove hospodárstva 
EÚ s posilnenou odolnosťou. Me-
chanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti (RRF) ako hlavný prvok 
nástroja NextGenerationEU sa 
viac začlení do nového cyklu eu-
rópskeho semestra a medzi oboma 
procesmi bude úzke prepojenie. 
Zároveň sa predstavuje zapracova-
nie cieľov udržateľného rozvoja do 
európskeho semestra. Stanoviská 
Komisie k NRP na rok 2022 vy-
chádzajú z odporúčaní v oblasti 
fiškálnej politiky, ktoré Rada prijala 
v júni 2021. Ráta sa v nich s ďalším 
uplatňovaním všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu v 
roku 2022. Z grantov RRF sa bude 
v roku 2022 financovať 24 % celko-
vých opatrení na podporu obnovy. 
Zámery fiškálnej politiky eurozóny 

by mali byť v období rokov 2020 
– 2022 expanzívne. Pozitívny prí-
spevok verejných investícií a iných 
kapitálových výdavkov financo-
vaných z národných rozpočtov a 
rozpočtu EÚ je dôležitý, no hlav-
nou hnacou silou fiškálnej expan-
zie v rokoch 2021 a 2022 sú čisté 
bežné primárne výdavky finan-
cované z vnútroštátnych zdrojov.

V odporúčaní o hospodárskej 
politike eurozóny sa odporúča, 
aby členské štáty eurozóny prijali 
v rokoch 2022 – 2023 individuál-
ne aj kolektívne opatrenia v rámci 
Euroskupiny, aby mohli naďalej vy-
užívať a koordinovať vnútroštátne 

fiškálne politiky na účinnú podporu 
udržateľnej obnovy. V odporúčaní 
sa požaduje, aby sa v eurozóne v 
roku 2022 zachovali mierne pod-
porné zámery fiškálnej politiky a 
aby sa opatrenia fiškálnej politiky 
postupne zameriavali na investície, 
ktoré podporujú odolnú a udrža-
teľnú obnovu. Členské štáty euro-
zóny by si zároveň mali zachovať 
agilnú fiškálnu politiku, aby boli v 
prípade opätovného rizika pan-
démie schopné reagovať. Keď to 
hospodárske podmienky umožnia, 
členské štáty eurozóny by mali 
uskutočňovať fiškálne politiky za-
merané na obozretné strednodobé 

fiškálne pozície a udržateľnosť dl-
hovej služby pri súčasnom zvyšo-
vaní investícií. V odporúčaní sa tiež 
vyzýva, aby sa pokračovalo v práci 
na dobudovaní bankovej únie, po-
silnení medzinárodnej úlohy eura 
a podpore vytvorenia digitálneho 
eura. V spoločnej správe o zamest-
nanosti sa potvrdzuje, že trh práce 
sa zotavuje, hoci zamestnanosť sa 
na predkrízovú úroveň ešte nevrá-
tila. Kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 postihla najmä mladých 
ľudí, pracovníkov v neštandardných 
formách zamestnania, samostatne 
zárobkovo činné osoby a štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Odvet-
via s vysokým dopytom už teraz 
čelia nedostatku pracovných síl. 
Zároveň mnohé podniky sa z krízy 
vymanili so značnými finančnými 
ťažkosťami a niektoré pracovné 
miesta môžu zaniknúť, kým iné 
môžu vzniknúť v priebehu zelenej 
a digitálnej transformácie. V tejto 
súvislosti nadobúdajú mimoriad-
ny význam aktívne politiky trhu 
práce, a najmä podpora prechodu 
zo zamestnania do zamestnania.
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Aktivity ED Lučenec 

NOVÉ NÁVRHY S CIEĽOM ZASTAVIŤ ODLESŇOVANIE, 
INOVOVAŤ UDRŽATEĽNÉ NAKLADANIE S ODPADOM 
A OZDRAVIŤ PÔDU V PROSPECH ĽUDÍ, PRÍRODY A KLÍMY

Európska komisia prijala tri 
nové iniciatívy potrebné na preta-
venie cieľov Európskej zelenej do-
hody do reality. Komisia navrhuje 
nové pravidlá, ktorých cieľom je 
obmedziť podiel EÚ na odlesňo-
vaní, ako aj nové pravidlá, ktoré 
majú uľahčiť prepravu odpadu v 
rámci EÚ s cieľom podporiť obe-
hové hospodárstvo a bojovať pro-
ti vývozu nelegálneho odpadu do 
tretích krajín a prenášaniu našich 
problémov s odpadom na tretie 
krajiny. Komisia takisto predkladá 
novú stratégiu v oblasti pôdy, kto-

rej cieľom je zabezpečiť, aby všet-
ka európska pôda bola do roku 
2050 ozdravená, odolná a dosta-
točne chránená. Návrhmi Komisia 
predkladá nástroje, ktoré majú 
umožniť prechod na obehové 
hospodárstvo, chrániť prírodu a 
sprísniť environmentálne normy 
v Európskej únii a na celom svete.

• Nariadenie na obmedzenie 
podielu EÚ na odlesňovaní a 
degradácii lesov –  nové navr-
hované pravidlá by sa zaručili, 
že výrobky, ktoré občania EÚ 

nakupujú, používajú a spotre-
búvajú na trhu EÚ, neprispieva-
jú ku globálnemu odlesňovaniu 
a k degradácii lesov. Hlavnou 
príčinou týchto procesov je 
rozširovanie poľnohospodár-
skej činnosti v súvislosti s ko-
moditami, ako je sója, hovä-
dzie mäso, palmový olej, drevo, 
kakao a káva, ako aj s niektorý-
mi výrobkami, ktoré sú z nich 
odvodené.

• Revidované nariadenia o prepra-
ve odpadu – prísnejšie pravidlá 
pre vývoz odpadu, efektívnejší 
systém obehu odpadu ako zdro-
ja a rozhodné opatrenia proti 
nezákonnému obchodovaniu s 
odpadom. Vývoz odpadu do kra-
jín, ktoré nie sú členmi OECD, 
bude obmedzený a povolený 
len vtedy, ak tretie krajiny budú 
ochotné prijímať určité odpady 
a budú schopné s nimi nakladať 
udržateľným spôsobom. Pre-
prava odpadu do krajín OECD 
sa bude monitorovať a môže sa 
pozastaviť, ak tento odpad spô-
sobuje vážne environmentálne 
problémy v krajine určenia.

• Nová stratégia EÚ v oblas-
ti pôdy, ktorá je dôležitým 
prínosom Európskej zelenej 
dohody a stratégie EÚ v ob-
lasti biodiverzity do roku 
2030 a ktorej cieľom je riešiť 
dvojitú krízu v oblasti klímy a 
biodiverzity. Zdravé pôdy sú 
základom pre 95 % potravín, 
ktoré konzumujeme, až 70 % 
pôdy v EÚ však nie je v dob-
rom stave. V stratégii sa sta-
novuje rámec s konkrétnymi 
opatreniami na ochranu, ob-
novu a udržateľné využívanie 
pôdy a navrhuje sa súbor dob-
rovoľných a právne záväzných 
opatrení. Cieľom stratégie je 
zvýšiť obsah uhlíka v poľno-
hospodárskej pôde, bojovať 
proti dezertifikácii, obnoviť 
degradovanú krajinu a pôdu 
a zabezpečiť, aby boli do roku 
2050 všetky pôdne ekosysté-
my v dobrom stave. V straté-
gii sa vyzýva na zabezpeče-
nie rovnakej úrovne ochrany 
pôdy, aká v EÚ existuje pre 
vodu, morské prostredie a 
ovzdušie.

ZELENÁ PRE DVA NOVÉ LIEKY PROTI OCHORENIU COVID-19
Európska agentúra pre lieky (EMA) vydala 

kladné stanovisko k dvom liekom na liečbu 
ochorenia COVID-19 (Ronapreve a Regkiro-
na), ktoré Komisia v rámci stratégie EÚ pre 
terapeutiká na ochorenie COVID-19 označi-
la za sľubné lieky. V oboch prípadoch ide o 
liečbu vo včasnom štádiu infekcie pomocou 
antivírusových monoklonálnych protilátok. 
Cieľom stratégie EÚ pre terapeutiká je vytvo-
riť široké portfólio liekov proti ochoreniu CO-
VID-19 a do konca roka mať k dispozícii tri až 
päť nových liekov. Zahŕňa celý životný cyklus 
liekov od výskumu a vývoja cez výber sľub-
ných kandidátov, rýchle povolenie zo strany 
regulačných orgánov, výrobu a nasadenie až 
po konečné použitie. Prvý zoznam piatich 
sľubných liekov bol uverejnený v júni 2021. 

V októbri 2021 Komisia vykonala kľúčové 
opatrenie, ktorým bolo vytvorenie portfó-
lia 10 potenciálnych liekov proti ochoreniu 
COVID-19. Tento zoznam vychádza z nezávis-
lých vedeckých odporúčaní a zameriava sa na 
potenciálne lieky proti ochoreniu COVID-19, 
ktoré budú pravdepodobne schválené, a tak 
by mohli byť čoskoro dostupné na európ-
skom trhu. Tieto lieky poskytnú pacientom v 
celej EÚ liečbu čo najrýchlejšie, ak Európska 
agentúra pre lieky potvrdí ich bezpečnosť a 
účinnosť. Oba lieky – Ronapreve aj Regkiro-
na – boli v júni 2021 zahrnuté do zoznamu 
piatich sľubných liekov Komisie a od októbra 
2021 sú predmetom žiadosti o povolenie 
na uvedenie na trh. Stratégia je súčasťou 
silnej európskej zdravotnej únie a využíva 

koordinovaný prístup EÚ k lepšej ochrane 
zdravia našich občanov s cieľom pomáhať 
EÚ a jej členským štátom lepšie predchádzať 
budúcim pandémiám a lepšie ich zvládať. Jej 
cieľom je takisto zvyšovať odolnosť európ-
skych systémov zdravotnej starostlivosti.
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JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2021: OD OŽIVENIA 
PO EXPANZIU AJ NAPRIEK NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM

Hospodárstvo EÚ sa z pandemickej recesie 
zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vyplý-
va to Jesennej hospodárskej prognózy, ktorú 
zverejnila Európska komisia. S rozbehnutím 
vakcinačnej kampane a postupným rušením 
obmedzení došlo na jar k obnoveniu rastu. Ten 
pokračoval rovnakým tempom aj v lete, keď bol 
podporený opätovným otvorením ekonomiky. 
Napriek zvyšujúcemu sa počtu nepriaznivých 
vplyvov sa očakáva, že hospodárstvo EÚ bude 
počas prognózovaného obdobia naďalej ex-
pandovať, pričom v rokoch 2021, 2022 a 2023 
sa počíta s rastom na úrovni 5 %, 4,3 % a 2,5 %. 

Miera rastu v eurozóne by mala byť v rokoch 
2021 a 2022 rovnaká ako v EÚ a v roku 2023 
by mala dosiahnuť 2,4 %. Tieto vyhliadky sú do 
značnej miery podmienené dvoma faktormi: 
vývojom pandémie COVID-19 a tempom, akým 
sa ponuka dokáže prispôsobiť náhlej zmene 
na strane dopytu po opätovnom otvorení eko-
nomiky. Takmer 14 % medziročná miera rastu 
HDP v EÚ v druhom štvrťroku 2021 bola his-
toricky najvyššou hodnotou – ide o rovnakú 
úroveň, aká bola zaznamenaná pri bezprece-
dentnom poklese HDP, ku ktorému došlo v rov-
nakom období minulého roka počas prvej vlny 

pandémie. Hospodárstvo EÚ sa v treťom štvrť-
roku 2021 dotiahlo na svoju predpandemickú 
úroveň produkcie a z fázy oživenia prešlo do 
fázy expanzie. Túto expanziu by mal i naďalej 
poháňať domáci dopyt. Zlepšujúca sa situá-
cia na trhu práce a predpokladané znižovanie 
úspor by mali prispieť k udržateľnému tempu 
spotrebiteľských výdavkov. Implementácia 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnos-
ti takisto začína zohrávať dôležitú úlohu pri 
podpore súkromných a verejných investícií.

Po výraznom oživení reálneho HDP o 2 % v 
dôsledku zmiernenia obmedzení súvisiacich s 
pandémiou v druhom štvrťroku 2021 sa očaká-
va, že hospodársky rast Slovenska sa v zostá-
vajúcej časti tohto roka zmierni. Predpokladá 
sa, že pokračujúce narušenie dodávateľského 
reťazca a opätovný nárast osôb s ochorením 
COVID-19 bude mať negatívny vplyv na hos-
podársku činnosť, čím sa ročný rast HDP v 
roku 2021 dostane na 3,8 %. Predpokladá sa, 
že slovenské hospodárstvo dosiahne svoju 
úroveň pred pandémiou do konca roka 2021. 
Európska komisia každoročne uverejňuje dve 
súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve prie-
bežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné 
prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje 
o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci 
rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty, 
ako aj súhrnné údaje za celú EÚ a eurozónu.

2 MILIARDY EUR Z PROGRAMU DIGITÁLNA EURÓPA 
DO PODPORY DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Komisia prijala tri pracovné 
programy k programu Digitálna 
Európa, v ktorých určila ciele a 
konkrétne tematické oblasti, ktoré 
získajú finančné prostriedky v cel-
kovej výške 1,98 miliardy eur. Tento 
prvý súbor pracovných programov 
zahŕňa strategické investície, kto-
ré zohrajú rozhodujúcu úlohu pri 
dosahovaní cieľov Komisie pri re-
alizácii Európskej digitálnej deká-
dy. Program Digitálna Európa má 
posilniť technologickú suverenitu 
Európy a priniesť digitálne riešenia 
na trh, aby z nich mohli profitovať 
občania, verejné správy i podniky.

Hlavný pracovný program dis-
ponuje prostriedkami vo výške 
1,38 miliardy eur. Investície z neho 
budú smerovať do oblastí ako je 
umelá inteligencia, cloudové a 
dátové priestory, kvantová komu-
nikačná infraštruktúra, pokročilé 
digitálne zručnosti a široké po-
užívanie digitálnych technológií 
v celom hospodárstve a spoloč-
nosti do konca roka 2022. Spo-
lu s týmto hlavným pracovným 
programom Komisia uverejnila 
dva osobitné pracovné programy: 
prvý zameraný na financovanie v 
oblasti kybernetickej bezpečnos-

ti s rozpočtom 269 miliónov eur 
do konca roka 2022 a druhý za-
meraný na vytvorenie a prevádz-

ku siete európskych centier digi-
tálnych inovácií s rozpočtom 329 
miliónov eur do konca roka 2023.
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EUROBAROMETER: ČO OČAKÁVAJÚ SLOVÁCI V NAJBLIŽŠOM ROKU?

Viac ako osem z desiatich Európanov (83 %) 
tvrdí, že kvalita života v ich regióne je dobrá 
s tvrdením sa stotožňujú aj respondenti z Bra-
tislavského kraja (89 %) a celkovo obyvatelia 
Západného Slovenska (81 %). Na východe kra-
jiny tvrdí 46 % obyvateľov, že kvalita života 
v regióne je zlá. Vyplýva to z prieskumu Euro-
barometra, ktorý sa zameral na verejnú mienku 
v regiónoch EÚ. Prieskumu sa zúčastnilo 1 207 

respondentov z Bratislavského kraja a zo Zá-
padného, Stredného a Východného Slovenska. 
Viac ako sedem z desiatich respondentov z EÚ 
(71 %) uviedlo, že sú optimistickí, pokiaľ ide o 
budúcnosť ich regiónu. Slovenskí respondenti 
boli pesimistickejší a v najbližších dvanástich 
mesiacoch očakávajú zhoršenie kvality života 
na Západnom (48 %), Strednom (43 %) i Vý-
chodnom Slovensku (41 %) a stagnáciu v Bra-

tislavskom kraji (45 %). Odpovede slovenských 
respondentov sa líšia aj pri identifikácii najzá-
važnejších problémov, s ktorými sa v regiónoch 
stretávajú. Nezamestnanosť a hospodárska si-
tuácia trápia najmä Východné (62 %) a Stred-
né Slovensko (47 %) v Bratislavskom kraji patrí 
medzi problematické oblasti hlavne doprava 
(42 %). Respondenti zo všetkých slovenských 
regiónov zhodne zaradili medzi najväčšie prob-
lémy aj zdravie (BA 39 %, Z 50 %, S 43 %, V 27 %).

Dôvera v Európsku úniu sa vo všetkých skú-
maných častiach Slovenska pohybuje nad po-
lovicou, pričom európsky priemer je 61 % a pri-
bližne polovica respondentov v regiónoch a 59 
% opýtaných z Bratislavského kraja bolo spokoj-
ných s opatreniami, ktoré prijala Európska únia 
na boj proti pandémii koronavírusu. S podob-
ným výsledkom ohodnotili opýtaní zo Sloven-
ska aj efektivitu Európskej zelenej dohody ale-
bo nástroja Next Generation EU. V rámci tohto 
bleskového prieskumu Eurobarometra sa v 194 
regiónoch 27 členských štátov EÚ uskutočnili 
telefonické rozhovory so 62636 respondentmi.

GRANTY EÚ 

REKORDNÝCH 272 MILIÓNOV EUR 
NA PODPORU ALIANCIÍ 
EURÓPSKYCH UNIVERZÍT

Európska komisia oznámila 
výzvu na predkladanie návrhov 
v rámci programu Erasmus+ na 
podporu ďalšieho zavádzania ini-
ciatívy Európske univerzity. Výzva 
má celkový rozpočet 272 miliónov 
eur a bude otvorená do 22. marca 
2022. Európske univerzity pod-
porujú systémovú, štrukturálnu 
a udržateľnú spoluprácu medzi 
rôznymi inštitúciami vysokoškol-
ského vzdelávania v celej Európe, 
ktorá zahŕňa všetky ich úlohy: 
vzdelávanie, výskum, inovácie a 
služby pre spoločnosť. V nadväz-

nosti na úspech pilotných výziev 
vyhlásených v rokoch 2019 a 2020 
podporovaných programom Hori-
zont 2020 pre ich výskumný roz-
mer je cieľom výzvy na rok 2022 
uľahčiť pokračovanie úsilia o spo-
luprácu inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré sú už zapojené 
do pokročilých partnerstiev na 
inštitucionálnej úrovni, napríklad 
tých, ktoré boli vybrané v rámci 
výzvy Erasmus + 2019 týkajúcej 
sa európskych univerzít. Komi-
sia tak ponúkne príležitosť na 
vytvorenie kompletných aliancií.
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ERASMUS+: 3,9 MILIARDY EUR NA 
MOBILITU A SPOLUPRÁCU V OBLASTI 
VZDELÁVANIA, ODBORNEJ PRÍPRAVY, 
MLÁDEŽE A ŠPORTU

a spolupráce sa v roku 2022 takisto posilnia.
Hlavné novinky vo vyhlásených výzvach sú: Vý-

hľadové projekty: Nové rozsiahle projekty pod-
poria kvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie 
a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbor-
nej prípravy ekologickej transformácii.  Viac vý-
men s tretími krajinami: Vďaka finančným pro-
striedkom z vonkajších nástrojov EÚ budú mať 
tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na ciele-
ných projektoch a výmenách, najmä v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy, ako aj športu. 

Inkluzívnejšia iniciatíva DiscoverEU: Dis-
coverEU ponúka 18-ročným možnosť ces-
tovať po Európe. Priblížiť Európsku úniu 
školám: Akcie Jean Monnet, ktoré rôznymi 
aktivitami vrátane študijných pobytov pod-
porujú vzdelávanie o EÚ, sa rozšíria do škôl 
pre žiakov všetkých vekových kategórií, a 
to vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní. 

Jednoduchšie financovanie projektov spolu-
práce: Erasmus+ zavádza pre prijímateľov pro-
jektov v rámci kooperačných partnerstiev mož-
nosť požiadať o jednorazovú platbu na realizáciu 
ich projektov. Tým sa výrazne znižuje adminis-
tratívna záťaž pri podávaní žiadostí, riadení pro-
jektu a pri úlohách spojených s podávaním správ.

Viac informácií na: 
https://www.erasmusplus.sk/wp-content/

uploads/2019/09/TS_-Vyzva-november.pdf 

Komisia v nadväznosti na prijatie ročného 
pracovného programu 2022 uverejnila výzvy 
na  predkladanie návrhov v rámci programu 
Erasmus+ na rok 2022. So zvýšeným rozpočtom 
na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 3,9 mi-
liardy EUR, bude Erasmus+ naďalej poskytovať 
príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stá-
že, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov 
a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych 
oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, 
mládeže a športu. Okrem všeobecnej výzvy 
obsahuje ročný pracovný program aj iné akcie, 
ktoré sa majú spustiť osobitne, ako je iniciatíva 
„Európske univerzity“. Program bude naďalej 
podporovať mladých ľudí a stimulovať ich účasť 
na demokratickom živote, čím bude významne 
prispievať k cieľom Európskeho roku mládeže 
2022 oznámeným v správe o stave Únie v sep-
tembri 2021. Kľúčové aktivity v rámci mobility 
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