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FRANCÚZSKE PREDSEDNÍCTVO V RADE EÚ
• obnova, aby Európa 

mohla podporovať 
ekologickú a digi-
tálnu transformáciu 

• sila, aby sme bránili 
a presadzovali naše 
hodnoty a záujmy 

Od 1. januára 2022 
preberá predsedníctvo 
v Rade Európskej únie 
na nasledujúcich šesť 
mesiacov Francúzsko.

Priority francúzskeho 
predsedníctva sa riadia 
jeho mottom: „Obnova, 
sila a spolupatričnosť“:

EURÓPSKE MESTÁ 2022 SO ŠPECIÁLNYMI TITULMI

• spolupatričnosť, 
aby sme budovali 
a rozvíjali spoločnú 
európsku víziu pro-
stredníctvom kul-
túry, našich hodnôt 
a našej spoločnej 
histórie.

Webová stránka predsedníctva: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/ 

Označenie Európske hlavné mesto kultú-
ry 2022 ponesú hneď tri európske metro-
poly. Esch-sur-Alzette v Luxemburgu, litovský 
Kaunas a srbský Novi Sad.

Kde nájdete Európske 
hlavné zelené mesto 
2022? Vo Francúzsku a 
je ním mesto Grenoble.

Kam za Európskym 
mestom bez bariér 
2022? Do Luxemburska a 

priamo do jeho hlavného 
mesta Luxemburg.

Európske hlavné mestá 
inteligentného cestov-
ného ruchu 2022 zase 
nájdete v Španielsku – 
Valencia a vo Francúzsku 
– Bordeaux.
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20 ROKOV 
EURÓPSKYCH 
BANKOVIEK A MINCÍ

1. januára 2002 sa eurobankovky 
a euromince stali zákonným pla-
tidlom v 12 krajinách EÚ. Dnes po-
užíva euro 19 krajín EÚ. Slovensko 
prijalo euro 1. januára 2009.

Euro umožnilo štátom Únie mať 
väčší vplyv v globálnej ekonomike 
a je hmatateľným znakom našej 
spoločnej európskej identity.

S viac ako 140 miliardami mincí 
a 27 miliardami bankoviek v obehu 
je ťažké si predstaviť Európu bez 
našej jednotnej meny.

ROK 2020 JE EURÓPSKY ROK MLÁDEŽE

Európska únia sa v tomto roku rozhodla zamerať na mládež. Cie-
ľom tejto snahy je zapojiť mladých ľudí a ich priority do tvorby poli-
tík a organizovať aktivity zamerané na mládež v celej EÚ.

Európska únia si uvedomuje úlo-
hu mladých ľudí v spoločnosti a 
tiež vníma ich potrebu pre osob-
ný rozvoj a aktívnu participáciu. 
Preto aj v minulosti boli vytvorené 
rôzne programy a iniciatívy, ako 
napríklad dobre známy a obľúbený 
program Erasmus, ktorý začal prvú 
výmenu v roku 1987, alebo jedna z 
najnovších iniciatív – Konferencia 
o budúcnosti Európy, kde tretina 
zúčastnených v občianskych dis-
kusiách má menej ako 25 rokov.

Zistite viac o Európskom roku 
mládeže a o programoch EÚ pre 
mladých ľudí na: 

epfacebook.eu/mladez

AKTIVITY ED LUČENEC 
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NOVINKY Z EÚ 

KREATÍVNA EURÓPA: 385 MILIÓNOV EUR NA PODPORU 
KULTÚRNYCH A KREATÍVNYCH SEKTOROV V ROKU 2022

Európska komisia prijala pracov-
ný program Kreatívnej Európy na 
rok 2022, po ktorom bude nasledo-
vať vyhlásenie príslušných výziev 
na predkladanie návrhov. S rozpoč-
tom približne 385 miliónov eur, čo 
je o takmer 100 miliónov eur viac 
ako v roku 2021, program Kreatív-
na Európa posilňuje podporu part-
nerov z kreatívnych a kultúrnych 
sektorov, pričom náležite zohľad-
ňuje výzvy vyplývajúce z korona-
krízy a rastúcu celosvetovú hospo-
dársku súťaž. Kultúrne a kreatívne 
sektory obohacujú európsky život 
a prispievajú nielen k sociálnej sú-
držnosti a rozmanitosti Európy, ale 
svojím podielom 4,2 % z celkového 
HDP EÚ a 3,7 % pracovnej sily EÚ 
aj k jej hospodárstvu. Celkový roz-
počet programu Kreatívna Európa 
v období rokov 2021 až 2027 pred-
stavuje približne 2,4 miliardy eur. 
V porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím je to nárast o 63 %.

Podprogram KULTÚRA bude za-
hŕňať nové výzvy a iniciatívy v ob-
lasti hudby, kultúrneho dedičstva, 
scénického umenia a literatúry. 
Okrem toho spustí projekt mobi-
lity, ktorý umelcom, tvorcom ale-
bo pracovníkom v oblasti kultúry 
ponúkne príležitosť vycestovať do 

zahraničia za účelom profesijného 
rozvoja alebo medzinárodnej spo-
lupráce a nájsť si nové publikum, 
spoluprodukovať, spoluvytvárať 
alebo prezentovať svoju prácu.

Podprogram MEDIA sa zame-
riava na audiovizuálne odvetvie. 
V roku 2022 zavádza niekoľko no-
viniek. Bude financovať podpo-
ru vývoja inovačných videohier a 
formátov, ako je virtuálna realita. 
Nová akcia „MEDIA 360 degrees“ 
sa zameria na popredné priemy-
selné fóra, ktoré spolupracujú s 
podnikmi v celom audiovizuálnom 
hodnotovom reťazci. Pre sľubné 
začínajúce podniky sa spustí trho-

vý portál Media Market Gateway, 
aby sa tak ďalej podporili inovácie. 
Spolupráca medzi filmovými festi-
valmi sa posilní prostredníctvom 
sietí.

A napokon, MEDZISEKTOROVÝ 
podprogram zvýši financovanie 
laboratória kreatívnej inovácie na 
spoločné inovačné projekty. Tie-
to zahŕňajú niekoľko kreatívnych 
sektorov, čo prispeje aj k Novému 
európskemu Bauhausu. Rovnako 
rozšíri aj podporu spravodajských 
médií prostredníctvom dodatoč-
ných opatrení na ochranu ich slo-
body.
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Aktivity ED Lučenec 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: PRIPRAVME UNIVERZITY V ÚNII 
NA BUDÚCNOSŤ PREHĹBENÍM NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Európska komisia prijala 
dve nové iniciatívy – Európsku 
stratégiu pre univerzity a návrh  
Komisie na odporúčanie Rady tý-
kajúce sa budovania mostov pre 
účinnú európsku spoluprácu vo 
vysokoškolskom vzdelávaní. Tieto 
iniciatívy majú podporiť jedineč-
né postavenie univerzít a vôbec 
celého sektora vysokého školstva 
vo  vzdelávaní, výskume a inová-
ciách, keďže formujú udržateľné 
a odolné ekonomiky a pomáhajú 
vytvárať zelenšiu, inkluzívnejšiu a 
digitálnejšiu Európsku úniu.

Európska stratégia pre univerzi-
ty: Európa má takmer 5 000 inšti-
túcií vysokoškolského vzdelávania, 
17,5 mil. študentov terciárneho 
vzdelávania, 1,35 mil. ľudí učiteľov 
v terciárnom vzdelávaní a 1,17 mil. 
výskumných pracovníkov. Cieľom 
stratégie je podporiť a umožniť 
všetkým univerzitám v Európe 
prispôsobiť sa meniacim sa pod-
mienkam, rozvíjať sa a prispievať k 
odolnosti a obnove Európy.

Budovanie mostov pre účinnú 
spoluprácu v oblasti vysokoškol-
ského vzdelávania v Európe: Cie-
ľom návrhu Komisie na odporú-
čanie Rady je umožniť európskym 

inštitúciám vysokoškolského 
vzdelávania užšiu a pravidelnejšiu 
spoluprácu, jednoduchšiu reali-
záciu spoločných nadnárodných 
vzdelávacích programov a činnos-
tí, spájanie potenciálu a zdrojov či 
ponúkanie spoločných študijných 
programov. Je to výzva pre členské 
štáty prijať potrebné opatrenia a 
vytvoriť vhodné domáce podmien-
ky na uľahčenie užšej a dlhodobej 
nadnárodnej spolupráce, účinnej-
šiu realizáciu spoločných vzde-
lávacích a výskumných činností 

a nástrojov Európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania (Bo-
logna). Zjednoduší sa prísun vedo-
mostí a vytvoria tesnejšie väzby 
medzi vzdelávaním, výskumom a 
inovačnými priemyselnými komu-
nitami. Cieľom je najmä podporiť 
poskytovanie kvalitných príleži-
tostí celoživotného vzdelávania 
pre všetkých orientovaných na 
tie zručnosti a kompetencie, kto-
ré sú najviac potrebné na riešenie 
súčasných ekonomických a spolo-
čenských potrieb.
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POSILNENIE ÚLOHY EURÓPSKEJ 
AGENTÚRY PRE LIEKY

V rámci pokračujúceho úsilia 
o vybudovanie silnej európskej 
zdravotnej únie Rada prijala na-
riadenie, ktorým sa reviduje man-
dát Európskej agentúry pre lieky 
(EMA). Ide o dôležitý krok na po-
silnenie pripravenosti agentúry 
EMA na krízy a krízové riadenie 
v oblasti liekov a zdravotníckych 
pomôcok. Nové pravidlá umožnia 
tejto agentúre dôkladne monito-
rovať a zmierňovať prípady ne-
dostatku liekov a zdravotníckych 
pomôcok počas závažných uda-
lostí a mimoriadnych situácií v 
oblasti verejného zdravia a uľah-
čia rýchlejšie schvaľovanie liekov 
určených na liečbu alebo preven-
ciu chorôb súvisiacich s krízou v 

oblasti verejného zdravia. Schvá-
lenie silnejšieho mandátu pre 
agentúru EMA je súčasťou balíka 
opatrení v oblasti európskej zdra-
votnej únie, ktorý Komisia na-
vrhla v novembri 2020. Po formál-
nom podpise Radou a Európskym 
parlamentom bude nariadenie 
uverejnené v Úradnom vestníku. 
Účinnosť nadobudne dňom na-
sledujúcim po jeho uverejnení a 
uplatňovať sa začne od 1. marca 
2022. Ustanovenia nariadenia tý-
kajúce sa monitorovania nedo-
statku zdravotníckych pomôcok 
(s výnimkou prenosu panelov ex-
pertov) sa začnú uplatňovať 12 
mesiacov po nadobudnutí účin-
nosti nariadenia.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY OBETÍ HOLOKAUSTU: 
KOMISIA PODPORUJE KAMPAŇ #WEREMEMBER

Vďaka posilnenému mandátu 
môže agentúra na úrovni EÚ uľah-
čiť koordinované reakcie na zdra-
votné krízy tým, že bude:
• monitorovať a zmierňovať riziko 

nedostatku kritických liekov a 
zdravotníckych pomôcok,

• poskytovať vedecké poraden-
stvo v súvislosti s liekmi, ktoré 
majú potenciál v oblasti lieč-
by, prevencie alebo diagnostiky 
chorôb spôsobujúcich uvedené 
krízy,

• koordinovať štúdie na monito-
rovanie účinnosti a bezpečnosti 
liekov určených na liečbu, pre-
venciu alebo diagnostiku chorôb 
súvisiacich s krízou v oblasti ve-
rejného zdravia,

• koordinovať klinické skúša-
nie liekov určených na liečbu, 
prevenciu alebo diagnostiku 
chorôb súvisiacich s krízou v ob-
lasti verejného zdravia,

• presúvať panely expertov k na-
riadeniu o zdravotníckych po-
môckach na agentúru.

27. januára sme si pripomenu-
li 77. výročie oslobodenia kon-
centračného tábora Osvienčim  
Birkenau. Pri tejto príležitosti sa 
Európska komisia pripojí ku glo-
bálnej kampani, ktorú spoluorga-
nizuje Svetový židovský kongres 
v spolupráci s UNESCO, a na svo-
jom hlavnom sídle – budove Ber-
laymont v Bruseli – vysvieti slo-
gan WeRemember (Pamätáme 
si). Týmto gestom si spoločne 

pripomenieme životy miliónov 
židovských žien, mužov a detí, 
ako aj všetky obete nacistického 
režimu. Spolu s Medzinárodnou 
alianciou pre pripomínanie ho-
lokaustu (IHRA), UNESCO a Or-
ganizáciou Spojených národov 
Komisia spustila a naďalej vedie 
kampaň #ProtectTheFacts, kto-
rá má zvyšovať informovanosť a 
bojovať proti skresľovaniu holo-
kaustu.
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EUROBAROMETER: 81 % RESPONDENTOV 
UVÁDZA, ŽE SÚ RADI, ŽE ŽIJÚ V EÚ

Európsky parlament a 
Európska komisia zve-
rejnili výsledky priesku-
mu spoločného  osobit-
ného Eurobarometra 
o budúcnosti Európy. 
Hneď na začiatku roka 
2022, ktorý je vyhlásený 
za Európsky rok mláde-
že, poukazujú výsledky 
dnešného prieskumu na 
to, ako mladí Európania 
vnímajú výzvy, ktorým 
Európska únia čelí, ako 
aj na kľúčovú úlohu, kto-
rú mladí ľudia zohráva-
jú v rámci Konferencie 
o budúcnosti Európy. 
68 % Európanov súhlasí 
s tým, že EÚ je v nepo-
kojnom svete miestom 
stability, pričom 67 % 
Európanov si myslí, že 
projekt Európskej únie 
ponúka mladým Euró-
panom perspektívu do 
budúcnosti.

Z výsledkov vyplý-
va, že deväť z desiatich 
mladých Európanov sa 
zhoduje v tom, že boj 

proti zmene klímy im 
môže pomôcť k lepšie-
mu zdraviu a vyššej kva-
lite života (91 % osôb 
vo veku 15 – 24 rokov) a 
celkovo má tento pocit 
87 % respondentov. Pod-
ľa dnešných výsledkov 
Eurobarometra 91 % ľudí 
vo veku 15 – 24 rokov 
verí, že boj proti zmene 
klímy im môže pomôcť k 
lepšiemu zdraviu a vyš-
šej kvalite života, s čím 
súhlasí 84 % responden-
tov vo veku nad 55 ro-
kov. Takmer každý druhý 
Európan (49 %) pokla-
dá zmenu klímy za hlav-
nú globálnu výzvu pre 
budúcnosť EÚ a väčšina 
respondentov podpo-
ruje environmentálne 
ciele Európskej zelenej 
dohody: podľa 88 % 
Európanov je dôležité 
zvýšiť podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v 
našom hospodárstve a 
dosiahnuť vyššiu ener-
getickú efektívnosť, 
pričom 80 % pokladá 

za dôležité, aby sa Eu-
rópa do roku 2050 sta-
la prvým klimaticky 
neutrálnym kontinen-
tom na svete a aby sa 
podporoval rast trhu s 
vozidlami s nulovými a 
nízkymi emisiami. 

Ďalšie budúce globál-
ne výzvy, na ktoré res-
pondenti poukazujú, sú 
zdravie (34 %) a nútená 
migrácia a vysídľovanie 

(približne 30 %). Za dva 
najvýznamnejšie as-
pekty v budúcnosti Eu-
rópy pokladá 31 % opý-
taných porovnateľnú 
životnú úroveň a 22 % 
spoločnú politiku v ob-
lasti zdravia. 

Za ďalšie priority ozna-
čili Európania aj väčšiu 
solidaritu medzi člen-
skými štátmi (21 %) a 
energetickú nezávislosť 
(20 %).
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SÚŤAŽE EÚ 
EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO 
PRE MLÁDEŽ 2022

Máte 16-30 rokov a podieľate sa 
na projekte s európskou dimen-
ziou?

Prihláste sa do súťaže o Cenu 
Karola Veľkého pre mládež a vy-
hrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie 
vašich aktivít. Termín na podanie 
prihlášky je 13. februára 2022.

Cenu každoročne organizuje 
Európsky parlament spoločne s 
nadáciou Ceny Karola Veľkého 

v Aachene. Spomedzi 27 národ-
ných finalistov, ktorých nominujú 
národné poroty, sa vyberú v máji 
traja víťazi, ktorí získajú finančnú 
odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 
2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich 
aktivít.Všetky pravidlá súťaže htt-
ps://bit.ly/ECYP2022_pravidla

Viac informácií o cene nájdete 
tiež v našom článku https://bit.
ly/ECYP_2022

GRANTY EÚ A SR
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV PRE INŠTITÚCIE 
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI ŽURNALISTIKY 
V HODNOTE 1 MILIÓN EUR

Európska komisia uverejnila vý-
zvu na predkladanie projektov na 
vypracovanie učebných osnov a 
učebných materiálov pre kurz o 
Európskej únii a politike súdrž-
nosti EÚ pre budúcich novinárov. 
Príjemcovia budú musieť zaviesť 
rozvojovú stratégiu, vytvoriť sieť 
inštitúcií vysokoškolského vzde-
lávania a rozvíjať vzdelávanie. Ná-
vrhy môžu predkladať univerzity a 
iné inštitúcie vzdelávania v oblasti 
žurnalistiky na vysokoškolskej a 

terciárnej úrovni. Žiadatelia mu-
sia mať sídlo v členskom štáte EÚ 
a musia byť akreditovaní v súlade 
s právnymi predpismi platnými 
v danej krajine. Komisia pokryje 
95 % nákladov na projekt. Uzávier-
ka podávania prihlášok je 21. apríla 
2022, 13:00. Komisia plánuje podať 
správu o výsledkoch v júni 2022.

Bližšie info na: Publication of 
Calls for Proposals – DG REGIO – 
Regional Policy – European Com-
mission (europa.eu)
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