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Vážení čitatelia, 
 

Zastúpenie Prešovského samo-
správneho kraja Vám prináša vydanie 
dvojmesačníka EURONEWS september – 
október 2009. 

 
V aktuálnom vydaní EURONEWS 

nájdete: 
• Predstavujeme 

Výzvy na hľadanie partnerov pre európske 
projekty na web-stránke PSK; 
Program celoživotného vzdelávania; 
EURES – Európsky portál pre pracovnú 
mobilitu; 
Europe Direct centrum. 

 
• Udalosti 

Prešovský samosprávny kraj na Open Days 
2009; 
Európsky týždeň mobility 2009. 
 

• Výzvy a ponuka partnerstiev 
 

Všetky informácie a aktuálne 
vydanie EURONEWS môžete nájsť na 
web-stránke Prešovského samosprávneho 
kraja: www.po-kraj.sk 
 

Predstavujeme 
 

Výzvy na hľadanie partnerov pre 
európske projekty na web-stránke PSK 

 
Zvažujete účasť na európskom 
projekte? V prípade, že s projektmi EÚ 
ešte nemáte dostatočné skúsenosti, môžete 
využiť „partner search“ – výzvu na 
hľadanie partnerov. Európske projekty 

musia mať vo všeobecnosti najmenej 3 
partnerov z 3 rôznych krajín EÚ. V 
praxi je však toto číslo spravidla väčšie. Už 
oficiálnym pravidlom, ktoré je nevyhnutné 
k úspešnosti projektu, je účasť partnerov 
z „nových členských krajín“.  Preto je 
účasť partnerov zo Slovenska v projektoch 
vítaná. Partner search - výzva na hľadanie 
partnerov je väčšinou zaslaná zo strany 
lídra projektu, ktorý má záujem o ďalších 
partnerov pre projekt. Téma projektu,  
základné informácie o projekte, výzva 
a program, pod ktorý príslušná výzva na 
hľadanie partnerov spadá, ako aj a iné 
dôležité informácie, sa vždy nachádzajú 
v tele výzvy. Požiadavky a kritéria sa v 
prípade rôznych typov projektov líšia.   
Pre účasť na európskom projekte je 
potrebná aspoň základná znalosť 
anglického jazyka. Z tohto dôvodu sú 
výzvy zverejňované v anglickom jazyku. 
Viac informácií a aktuálnu ponuku partner-
search nájdete na web-stránke PSK: 
 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-a-
granty/programy-a-granty-eu/partneri-pre-projekty/ 
 

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programy-granty-

eu/partneri-pre-projekty/aktualne-vyzvy-na-hladanie-partnerov.html 

 

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programy-

granty-eu/partneri-pre-projekty/partner-search.html 

 

 

 

EURES – Európsky portál pre pracovnú 
mobilitu 

 
EURES je 
Európsky 
portál pre 
pracovnú 
mobilitu, 
ktorý slúži na vyhľadávanie pracovných 
a študijných príležitostí v rámci Európskej 
únie a  Nórska, Islandu a Lichtenštajnska  
( krajiny EHP) a vo Švajčiarsku. Európsky 
servis pre sprostredkovanie práce 
(EURES) je sieťou pre spoluprácu, ktorá 
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bola navrhnutá za účelom uľahčiť voľný 
pohyb pracovníkov v rámci Európskeho 
hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku. 
Medzi partnerov tejto siete patria servisy 
pre sprostredkovanie práce, odborové 
organizácie a zamestnávateľské 
organizácie. Koordinátorom siete je 
Európska komisia. 
 
Hlavné ciele portálu EURES:  
1. Informovať, usmerňovať a poskytovať 
rady potenciálnym mobilným pracovníkom 
o pracovných príležitostiach a pracovných 
a životných podmienkach v Európskom 
hospodárskom priestore; 
2. Pomáhať zamestnávateľom, ktorí 
prejavia záujem o zamestnávanie 
pracovníkov z iných krajín; 
3. Poskytovať rady a pokyny pracovníkom 
a zamestnávateľom v cezhraničných 
regiónoch. 
Na stránke EURES si môžete vytvoriť 
vlastný profil so životopisom, či podľa 
rôznych kategórií zobraziť ponuku 
voľných pracovných miest. 
 
Portál EURES v slovenskom jazyku:  
http://www.eures.sk/ 
EURES poradcovia v okresných mestách: 
http://www.eures.sk/kontakty.php?lan=1 
 
Portál EURES poskytuje informácie aj o  

živote a práci v iných krajinách 
 

K uváženému rozhodnutiu o pracovnej 
mobilite nepochybne patrí praktické, 
právne a administratívne informácie 
o iných krajinách. Databáza pod názvom 
Životné a pracovné podmienky obsahuje 
podrobné údaje o mnohých dôležitých 
otázkach, ako hľadanie ubytovania, 
hľadanie školy, dane, životné náklady, 
zdravie, sociálna legislatíva, 
porovnateľnosť kvalifikácií a iné.  
O živote a práci: 
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=sk&catId=490&parentId=0 
Viac informácií: 
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sk 

Europe Direct centrum 
 
Europe Direct je 
projekt Európskej 
komisie s cieľom 
priblížiť Európsku úniu 
čo najbližšie k 
občanom. Súčasťou programu je 
informačná sieť Europe Direct na lokálnej 
úrovni. Europe Direct je bezplatná služba, 
ktorá uľahčuje prístup k informáciám o 
právach a príležitostiach občanov 
členských krajín Európskej únie. Je navyše 
prístupná pre všetkých občanov Európskej 
únie v ich rodnom jazyku.  
Desiatky informačných kancelárii 
ponúkajú v regiónoch členských krajín 
všetky dostupné informácie o legislatíve, 
plánoch a projektoch EÚ.  Verejnosť má 
zároveň možnosť obracať sa priamo cez 
informačnú sieť na inštitúcie.  
 
V kancelárii Europe Direct sú Vám 
k dispozícii: 
• všeobecné informácie o záležitostiach 

EÚ vo všetkých úradných jazykoch 
EÚ; 

• odpovede na otázky o politikách 
Európskej únie; 

• praktické informácie o množstve 
otázok: napríklad ako zabezpečiť 
uznanie vzdelania alebo ako podať 
sťažnosť v prípade nebezpečných 
výrobkov; 

• kontaktné údaje príslušných 
organizácií, ktoré by ste chceli osloviť; 

• odporúčania na prekonanie praktických 
problémov pri uplatňovaní vašich práv 
v Európe. 

Navštívte, alebo kontaktujte najbližšie 
informačné centrum siete EUROPE DIRECT, 
kde Vám poradia a poskytnú informačné 
materiály. 
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Kontakt Europe Direct Prešov: 

    Levočská 9, 080 01 Prešov 
    E-mail: krapo@kryha.sk 
    Tel.: 051/ 772 54 80 
    Fax.: 051/ 772 54 80 
    www.krapo.sk 

 

Kontakt Europe Direct Poprad: 
Štefánikova 897/2, 058 01 Poprad 
Tel: 052/ 77 21 320 
Fax: 052/78 95 162 
E-mail: europedirect@europedirectpp.eu 
http://www.europedirectpp.eu 

 
 

Program celoživotného vzdelávania 
(Life long learning programme) 

 
 

Vzdelávacie 
a tréningové 
programy 

 
Európska 
komisia zjednotila rôzne vzdelávacie 
a tréningové iniciatívy pod záštitu 
jednotného programu – Program 
celoživotného vzdelávania. Hlavným 
cieľom programu je prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania prispieť k 
dosiahnutiu jedného z cieľov Lisabonskej 
stratégie: vytvoriť vyspelú znalostnú 
spoločnosť s trvalo udržateľným rozvojom 
a väčšou sociálnou súdržnosťou. 
S rozpočtom skoro 7 miliárd EUR tento 
program umožňuje jednotlivcom všetkých 
vekových kategórií využívať vzdelávacie 
aktivity v Európe.  
 
Program celoživotného vzdelávania 
v sebe zahŕňa  podprogramy: 

• Comenius pre 3 milióny žiakov 
materských, základných a stredných  škôl  
v spoločných vzdelávacích aktivitách 
počas trvania programu 

• Erasmus určený pre 3 milióny 
individuálnych účastníkov – študentov 
vysokých škôl prostredníctvom akcií 
študentskej mobility 

• Gruntvig pre vzdelávanie dospelých 
podporuje mobilitu 7000 uchádzačov za 
rok  

• Lingua pre podporu jazykovej 
rôznorodosti 

• Minerva pre európsku spoluprácu v oblasti 
otvoreného a dištančného vzdelávania 
 
Kontaktný bod  – Národná agentúra pre 
program Sokrates: 
http://www.saaic.sk/socrates/index.html 
Pred zapojením sa do projektu by 
žiadatelia mali konzultovať web-stránku 
Národnej agentúry Sokrates za účelom 
overenia aktuálnosti informácií. 
Stránka Európskej komisie pre program 
celoživotného vzdelávania: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm 

 
Program Comenius: Európa v triedach 

 
Program Comenius sa zameriava na prvú 
fázu vyučovacieho procesu, od zariadení 
predškolskej dochádzky, cez základné a 
stredné školy. Program je určený pre 
všetkých, ktorý s vyučovacím procesom 
prichádzajú do styku: žiakov, učiteľov, 
miestnych činiteľov, asociácie rodičov, 
mimovládne organizácie, inštitúty pre 
vzdelávanie učiteľov, univerzity a iný 
vzdelávací a výchovný personál. 
Časť programu Comenius si kladie za 
úlohu vybudovať povedomie 
a porozumenie o diverzite európskych 
kultúr, jazykov a hodnôt. Zároveň má 
pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť 
základné životné skúsenosti a kompetencie 
nevyhnutné pre ich osobnostný rast, 
kariéru, ako aj aktívne európske 
občianstvo. 
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Základné ciele programu Comenius: 

1. zlepšenie a zvýšenie mobility žiakov 
a vzdelávacieho personálu v rozličných 
štátoch Európskej únie. 

2. podporiť a posilniť partnerstvá medzi 
školami v rozličných členských štátoch 

3. podporovať výučbu jazykov, lepších 
vzdelávacích techník a praktík. 

4. posilniť kvalitu a európsku dimenziu vo 
vzdelávaní. 
 
Viac informácií v slovenskom jazyku 
nájdete na stránke Národnej agentúry 
Sokrates:  
http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Komenius/kom0.htm 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm 

 
Program Erasmus 

 
Program ERASMUS podporuje mobilitu 
vysokoškolských študentov a učiteľov. 
Študenti tak prostredníctvom programu 
majú možnosť absolvovať študijný pobyt v 
dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách 
v krajinách EÚ na základe bilaterálnej 
dohody. Študijný pobyt je plne uznaný 
domácou vysokou školou ako súčasť 
študijného programu. Mobilita učiteľov sa 
uskutočňuje prostredníctvom pobytu 
a výučby na partnerských vysokých 
školách v krajinách EÚ v rámci študijného 
plánu hosťujúcej inštitúcie. Učiteľské 
mobility sa uskutočňujú na základe 
bilaterálnych dohôd medzi partnerskými 
vysokými školami. 
  
Viac informácií o programe Erasmus: 
http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Erasmus/erasm0.htm 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm 

 
Program Grundwig 

 
Program Grundwig sa sústreďuje na 
vzdelávanie dospelých. Akcie zahŕňajú 
podporu mobility, návštev, stáží, 
pracovných pobytov, výmenu personálu, 

výmenu najlepších príkladov a skúseností 
a iné. 
  
Cieľom programu je: 
• zvýšiť počet dospelých ľudí vo 

vzdelávacom procese na 25 000 do 
roku 2013 a zvýšiť kvalitu ich 
skúseností – doma, alebo v zahraničí; 

• zlepšiť podmienky pre mobilitu, aby 
aspoň 7000 ľudí do roka mohlo 
profitovať zo vzdelávacieho procesu 
v zahraničí; 

• zvýšiť kvalitu a rozsah spolupráce 
medzi organizáciami pre vzdelávanie 
dospelých; 

• vytvoriť inovatívne nástroje pre 
vzdelávanie dospelých;  

• zabezpečiť možnosť prístupu 
k vzdelaniu pre starších ľudí a pre ľudí 
bez základnej kvalifikácie; 

• podporovať inovatívne postupy, služby 
a príklady v oblasti informačných 
technológií. 

 
Viac informácií v slovenčine: 
http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Grund/grund.htm 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm 

 
Programy Lingua a Minerva 

 
Program Lingua  rieši špecifické aspekty 
Programu celoživotného vzdelávania.  

 
Hlavnými cieľmi sú: 

• podporiť jazykovú rôznorodosť v rámci 
EÚ; 

• prispievať ku kvalitatívne vyššej úrovni 
jazykového vzdelávania; 

• sprístupniť možnosti jazykového 
vzdelávania v podmienkach individuálneho 
celoživotného jazykového vzdelávania. 
 
Viac o programe Lingua: 
http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Lingua/lingua.htm 
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Program Minerva 
 

Program Minerva podporuje európsku 
spoluprácu v oblasti otvoreného a 
dištančného vzdelávania (ODL) a 
informačných a komunikačných 
technológií (ICT) vo vzdelávaní. 
 
Viac o podprograme Minerva: 
http://www.saaic.sk/socrates/socrates2/Minerva/minerva.htm 

 
* * * 

 
Udalosti: 

 
Prešovský samosprávny kraj na OPEN 

DAYS 2009 
 
Európsky týždeň regiónov a miest 2009 

Európsky týždeň regiónov a miest - OPEN 
DAYS 2009 
sa uskutočnil 
od 5. do 8. 
októbra  
v Bruseli. 

Hlavnou 
témou 7. 
ročníka tohto 
podujatia boli: 

„Globálne zmeny, európske odpovede“ 
(Global Challenges, European Responses). 
Prešovský samosprávny kraj bol už po 
šiesty krát oficiálnym partnerom na tomto 
prestížnom podujatí v oblasti regionálnej 
politiky. 

Podujatie OPEN DAYS 2009 sa nieslo v 
nasledujúcich podtémach: 
• Obnova rastu: Inovácia v európskych 

regiónoch a mestách; 
• Regióny a klimatická zmena: Európsky 

spôsob; 
• Teritoriálna spolupráca: Cezhraničná 

spolupráca; 
• Hodnotenie a ďalšie smerovanie 

európskej kohéznej politiky 

Vyše 7000 Európanov; národných 
a regionálnych aktérov, reprezentantov 
súkromného a verejného sektora, 
mimovládnych organizácií a zástupcov 
univerzít z 213 regiónov a miest z 33 
európskych krajín sa zúčastnilo na 125 
seminároch, workshopoch a sprievodných 
podujatiach v Bruseli. Participanti 
pricestovali z celej Európy, Spojených 
štátov amerických, Indie a Číny. Za 
Prešovský samosprávny kraj sa na podujatí 
zúčastnili predstavitelia Úradu PSK, 
Agentúry regionálneho rozvoja PSK a 
Prešovskej univerzity. 
Cieľom štvordňového podujatia OPEN 
DAYS pre regióny a mestá bolo zdieľanie 
ideí v širokom spektre oblastí. Všetky 
oblasti sa sústredili na ekonomický rozvoj 
a proti krízové opatrenia v súvislosti s 
dlhodobými výzvami v oblasti zmeny 
podnebia. 
Prešovský samosprávny kraj sa OPEN 
DAYS 2009 zúčastnil v rámci 
konglomerátu NEEBOR. Konglomerát 
pozostával z členov Siete na vonkajšej 
východnej hranici EÚ - NEEBOR; ktorí 
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participujú na spoločnom projekte Interreg 
IVC. Členovia konglomerátu: Union of 
Cyprus Municipalities (Cyprus), Észak-
Alföld Region (Maďarsko), Panonska 
Hrvatska (Chorvátsko), Podkarpatské 
vojvodstvo (Poľsko), Prešovský 
samosprávny kraj, South Transdanubia 
(Maďarsko), Yalova Belediyesi (Turecko), 
Vidzeme (Litva), Podlaskie vojvodstvo 
(Poľsko), North Karelia (Fínsko). 
Konglomerát NEEBOR sa na podujatí 
OPEN DAYS 2009 prezentoval na 
workshope Rozvoj malého a stredného 
podnikania v regiónoch na východnej 
vonkajšej hranici EÚ. Na workshope sa 
zúčastnil aj slovenský europoslanec 
Miroslav Mikolášik. 

 
 

Lokálne podujatie v PSK 
 
Pod hlavičkou OPEN DAYS 2009 sa v 
členských štátoch v mesiaci október 2009 

uskutočnilo 230 lokálnych podujatí (The 
Local Events). Témy pre toto podujatie sú 

totožné s podtémami OPEN DAYS 2009. 
Prešovský samosprávny kraj usporiadal v 
od 12. do 20. októbra podujatie s názvom 
„Ako chutí Prešovský kraj, ako chutí 
Európa...“ Podujatie sa uskutočnilo na 10 
stredných školách  v mestách Prešov, 
Poprad, Kežmarok, Bardejov, Stará 
Ľubovňa, Svidník, Stropkov, Lipany, 
Humenné a Vranov nad Topľou. Každá zo 
stredných škôl pripravila prezentáciu krajín 
Európskej únie, ako aj prezentáciu 
a ochutnávku tradičných jedál Prešovského 
kraja a zaujímavý program Dňa otvorených 
dverí pre študentov ďalších škôl. 

Podujatie vyvrcholilo slávnostnou 
prezentáciou a vyhlásením výsledkov 
ankety o „Tradičnú chuť Prešovského 
samosprávneho kraja“ na Úrade PSK dňa 
22. októbra. 
 
 

Európsky týždeň mobility 2009 
(Mobility Week 2009) 

 

 
Týždeň venovaný udržateľnej mobilite bol 
organizovaný vo viac ako 2000 európskych 
mestách. V týždni od 16. do 22. septembra 
sa v Bruseli uskutočnil Európsky týždeň 
mobility 2009. 
Európske mestá a mestečká sa zapojili 
do enviromentálneho projektu: 
Kampaň Európsky týždeň mobility vznikla 
z dôvodov rastúcej obavy ohľadne 
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zhoršujúcej sa kvality ovzdušia, hluku, 
rastúceho počtu áut a podobne. Cieľom 
Európskeho týždňa mobility je povzbudiť 
verejnú mienku o potrebe boja proti 
znečisťovaniu ovzdušia.  Zvyšovanie 
motorizovanej dopravy v mestskom 
prostredí totiž neznižuje iba kvalitu 
vzduchu a zvyšuje hluk, ale vplýva aj na 
celkovú kvalitu života v meste.  
V súčasnosti boli vypracované 3 základné 
typy opatrení: 
• Zvyšovanie používania alternatívnych 

foriem dopravy (bicykel, pešia chôdza) 
a cestovanie iným spôsobom, než 
osobnými autami (verejná doprava, 
zdieľanie áut); 

• Zvyšovanie vedomosti a informovanie 
obyvateľov miest dôsledky dlhodobej 
pracovnej mobility a risk v súvislosti 
so znečistením; 

• Poukázať na mestá v inom svetle 
prostredníctvom redukcie 
motorizovanej dopravy v peších 
zónach. 

Európsky týždeň mobility predstavuje pre 
všetky participujúce mestá príležitosť 
ukázať, nakoľko sú zapojené v rámci 
enviromentálnych aktivít. Podujatie 
zároveň predstavuje možnosť vyjadriť sa 
k problematike znečistenia životného 
prostredia a poskytnúť priestor občanom 
na podporu, zapojenie, opatrenia pre 
kvalitnejší život v mestskom prostredí.  
Viac informácií o Európskom týždni 
mobility 2009:  
http://www.mobilityweek-europe.org/ 
Viac informácií v slovenčine: 
http://ec.europa.eu/slovensko/news/europsky_tyzden_mobility_2009_sk.htm 
 
 

* * * 
 
 
 
 

Výzvy a ponuka partnerstiev 
 

Výzvy 
 

Program: Celoživotné vzdelávanie 
(Lifelong Learning Programme) 
Cieľ:  
• prispievať k rozvoju kvalitného 

celoživotného vzdelávania a 
podporovať vysokú výkonnosť, 
inovácie a európsky rozmer v 
systémoch a postupoch v tejto oblasti; 

• podporovať realizáciu európskeho 
priestoru celoživotného vzdelávania; 

• pomáhať pri zvyšovaní kvality, 
príťažlivosti a dostupnosti príležitostí 
na celoživotné vzdelávanie, ktoré sú k 
dispozícii v členských štátoch; 

• posilňovať prínos celoživotného 
vzdelávania k sociálnej súdržnosti, 
aktívnemu občianstvu, dialógu medzi 
kultúrami, rodovej rovnosti a 
osobnému uspokojeniu; atď. 

Oprávnení žiadatelia: vzdelávacie 
inštitúcie 
Publikácia výzvy: 15. 10. 2009 
Uzávierka: Rozpis termínov na 
predloženie žiadostí na rok 2010 
v závislosti od typu akcie: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247:0013:0015:SK:PDF 

Viac informácií:   
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/prior_sk.pdf 

 
 

* * * 

 
Program: Mládež v akcii (Youth in 
Action Programme) 
Rozpočet: 885 miliónov EUR 
Cieľ:  
• podporovať aktívne občianstvo 

mladých ľudí všeobecne, a najmä ich 
európske občianstvo; 

• rozvíjať solidaritu a presadzovať 
toleranciu medzi mladými ľuďmi 
predovšetkým v záujme podporovania 
sociálnej súdržnosti v Európskej únii; 
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• podporovať vzájomné porozumenie 
medzi mladými ľuďmi v rôznych 
krajinách; 

• prispievať k rozvoju kvality 
podporných systémov pre činnosti 
mládeže a schopností organizácií 
občianskej spoločnosti v oblasti 
mládeže; 

• presadzovať európsku spoluprácu v 
oblasti mládeže. 

Oprávnení žiadatelia:  
neziskové a mimovládne organizácie; 
miestne, regionálne verejné orgány; 
neformálne skupiny mladých ľudí; orgány 
aktívne v oblasti mládeže na európskej 
úrovni; medzinárodné neziskové 
organizácie; ziskové organizácie 
organizujúce podujatie v oblasti mládeže; 
športu alebo kultúry. 
Publikácia výzvy: 23.12. 2008 
Uzávierka: v závislosti od termínu trvania 
projektu: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:328:0033:0036:SK:PDF 

Viac informácií:   
http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/index_en.htm?cs_mid=98 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:328:0033:0036:SK:PDF 

 
 

* * * 

 
Program: Euroscola 
 
Informa čná kancelária Európskeho 
parlamentu vyhlasuje piaty ročník súťaže v 
rámci programu Euroscola na rok 2010 
  
Informačná kancelária Európskeho parlamentu 
na Slovensku vyhlásila v piatok 23. októbra 
piaty ročník súťaže v rámci programu 
Euroscola, ktorá je určená pre mladých ľudí vo 
veku 16 až 18 rokov. Do súťaže sa môžu 
zapojiť študenti všetkých stredných škôl na 
Slovensku, ktorí usporiadajú podujatie s 
prvkom diskusie o Európskej únii, jej možnom 
smerovaní, úspechoch a problémoch, o našom 
členstve v Únii či o mieste mladých ľudí v 
Európskej únii.  
Víťazi: Študenti šiestich víťazných 
stredných škôl dostanú možnosť prežiť deň 
v štrasburskom sídle Európskeho 

parlamentu a spolu s rovesníkmi z 27 
členských krajín EÚ rokovať ako skutoční 
europoslanci.          
Cieľ: Cieľom programu Euroscola, ktorý 
organizuje Európsky parlament od roku 1989, 
je oboznámiť mládež s fungovaním tejto 
nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť 
si názory na témy s európskym rozmerom. 
Zároveň sa snaží poukázať na význam znalosti 
cudzích jazykov v zjednotenej Európe. V 
súčasnosti sa na programe zúčastňuje asi  
10 000 mladých ľudí z Európy.  
 
Uzávierka: Dokumentáciu o uskutočnených 
podu-jatiach v rámci programu Euroscola 
je potrebné zaslať na adresu Informačnej 
kancelárie Európskeho parlamentu na 
Slovensku do 15. januára 2010.    
Výsledky súťaže vyhlási Informačná 
kancelária Európskeho parlamentu na 
slávnostnom podujatí dňa 8. februára 2010 za 
účasti poslancov Európskeho parlamentu a 
ďalších hostí.  
  
Viac informácií o programe Euroscola: 
www.europskyparlament.sk 

 
* * * 

 
Partnerstvá 

 
Nominácie na „Európsku cenu 

Karola V.“ 
  
Európska akadémia nadácie Yuste 
vyhlásila verejnú výzvu na nominácie 
kandidátov  „Európskej ceny Karola V.“ za 
rok 2010. Cena má za cieľ odmeniť ľudí, 
ktorí svojim úsilím a angažovanosťou 
prispeli k lepšej znalosti a rozšíreniu 
kultúrnych a historických hodnôt 
Európy a/alebo k zjednocovaniu 
Európskej únie.  
Kandidáti musia byť príslušníkmi jednej z 
krajín EÚ a nominovaní môžu byť 
ktoroukoľvek európskou inštitúciou, 
verejnoprávnou entitou, univerzitou, 
kultúrnou, vedeckou alebo 
socioekonomickou organizáciou. 
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Uzávierka na predkladanie nominácií je 
30. novembra 2009.  
Viac informácií: 
www.fundacionyuste.org 
 
Aktuálnu ponuku partner-search nájdete na 
web-stránke PSK: 
 

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programy-

granty-eu/partneri-pre-projekty/partner-search.html 

 
 

* * * 
 

 
Kontakt 

 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli 
 
Natália Tarasovová 
Tomáš Hruška 
 
Prešov Region Brussels Office 
Avenue de Cortenbergh 89 
B-1000 Brussels 
Belgium 
  
Tel: +32 2 741 82 73 
Fax: +32 2 742 07 91 
email: presov@skregions.eu 
web: www.po-kraj.sk 
  
 

V prípade Vášho záujmu o zasielanie 
EURONEWS do Vašej e-mailovej stránky 
nás kontaktujte na: presov@skregions.eu 

 
 


