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Vážení čitatelia,
Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja pre Vás pripravilo letné
vydanie dvojmesačníka EURONEWS júlaugust, v ktorom nájdete okrem aktuálnej
ponuky európskych výziev a grantov aj
ďalšie zaujímavé informácie z centra EÚ –
Bruselu.
V aktuálnom vydaní EURONEWS
júl - august nájdete:
• Predstavujeme:
Európsky ombudsman;
Medzinárodný vyšehradský fond;
Program EU Gateway;
fond
pre
Európsky
mikrofinančný
nezamestnaných;
Ponuka stáží vo Výbore regiónov;
Európske kultúrne fórum v Bruseli
• Udalosti:
Lisabonská monitorovacia platforma;
Zmeny v Európskom parlamente
• Výzvy a ponuka partnerstiev
Všetky informácie a aktuálne
vydanie EURONEWS môžete nájsť na
web-stránke Prešovského samosprávneho
kraja: www.po-kraj.sk

Predstavujeme
Európsky ombudsman
Európsky ombudsman je verejný
ochranca práv na európskej
úrovni.
Európskym
ombudsmanom
je
P.
Nikiforos
Diamandouros,
bývalý
grécky
národný
ombudsman,
ktorý
bol
zvolený
Európskym
parlamentom. Ombudsman je volený na
dobu 4 rokov.
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Ombudsman vyšetruje prípady
nesprávneho postupu (postup, ktorý nie je
v súlade s právom, alebo porušuje ľudské
práva) úradov a orgánov EÚ (Európska
komisia, Rada EÚ, Európsky parlament,
Európska agentúra pre liečivá a iné).
Vyšetrovanie začína na základe podnetu
(sťažnosti), alebo vlastnej iniciatívy.
Občania členských štátov EÚ, ako aj
organizácie, združenia a podniky sídliace
v Európskej únii sa môžu so svojou
sťažnosťou, či problémom obrátiť na
európskeho ombudsmana. Ombudsman
môže kontaktovať dotknutú inštitúciu s
požiadavkou, aby problém vyriešila.
V prípade
neuspokojivého
vyriešenia
situácie
sa
ombudsman
pokúša
o obojstranné
kompromisné
riešenie.
Ombudsman
taktiež
môže
vydať
odporúčanie za účelom vyriešenia prípadu,
či podať osobitnú správu Európskemu
parlamentu.
Nová interaktívna online príručka
Chcete podať sťažnosť alebo
požiadať o informácie? Na web-stránke
európskeho ombudsmana nájdete tiež novú
interaktívnu príručku, ktorej cieľom je
navigovať občanov, firmy, mimovládne
organizácie a asociácie, kde a akým
spôsobom by mali nasmerovať svoju
sťažnosť, či žiadosť.
Od januára 2009 využilo služby
interaktívnej online príručky vyše 5000
ľudí.
Nový interaktívna príručka je dostupná
v 23 jazykoch na:
www.ombudsman.europa.eu
Európsky ombudsman na prvý pohľad:
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces

Kontakt: Európsky ombudsman
1, av. Du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francúzko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
***
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Medzinárodný
vyšehradský fond
Poslaním
Fondu
je
podporovanie rozvoja užšej spolupráce
medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom
a Poľskom a posilňovanie vzájomných
väzieb medzi týmito štátmi. Fond sa
sústredí na podporu regionálnej spolupráce
medzi
Vyšehradskými
krajinami
rozvíjaním štvorstranných kultúrnych,
vedeckých, výskumných, vzdelávacích
projektov, výmeny mladých ľudí, podpory
turizmu a cezhraničnej spolupráce.
Rozpočet Fondu je tvorený rovnakými
príspevkami všetkých štyroch členských
krajín. Celkový rozpočet Vyšehradského
fondu je 5.000.000 EUR.
Programy:
Malé granty (rozpočet 512.000 EUR)
· uzávierka: 1. marec, 1. jún, 1. september
a 1.december
Štandardné granty (rozpočet 2.200.000
EUR)
· uzávierka: 15. marec a 15. september
Vyšehradský
strategický
program
(rozpočet 300.000 EUR)
· pre dôležité, dlhodobé strategické
projekty (na základe zoznamu priorít pre
daný rok)
· uzávierka: 15. február a 15. máj
Viac informácií:
http://www.visegradfund.org/grants.html
Vyšehradský grantový program pre
univerzity (Visegrad University Studies
Grant)
· podpora kurzov a lebo celých študijných
programov venujúcich sa V4
· uzávierka: 10. november 2009
Viac informácií:
http://www.visegradfund.org/curriculum.html

Vyšehradské
1.884.000 EUR)

štipendiá
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· pre magisterské a post-master štúdiá
· uzávierka: 31. január
Viac informácií:
http://scholarships.visegradfund.org/
Rezidenčný program pre umelcov V4
(rozpočet 108.000 EUR)
· 3-mesačné pobyty pre umelcov z krajín
V4 v inštitúciách v ostatných krajinách V4
· uzávierka: 10. september
Viac informácií:
http://artists.visegradfund.org/
Viac informácií:
http://www.visegradfund.org/index.php
***

Program EU Gateway

Program EU Gateway je program
založený Európskou komisiou na podporu
európskych firiem a má za cieľ podporu a
rozvíjanie
spolupráce
s japonskými
a kórejskými firmami v oblasti podnikania.
Program poskytuje európskym
firmám nástroje na rozvíjanie väzieb
s japonským
a kórejským
trhom.
S poskytnutou podporou na každom kroku
môžu byť európske firmy vedené
skúsenými profesionálmi a tak získať
dôležité
poznatky
o podnikaní
a podnikateľskej
etikete
týchto
dynamických trhov.
Jeden zo strategických cieľov EÚ je
posilniť prítomnosť európskych firiem
v Japonsku a Kórei. Trvanie programu je
vymedzené na roky 2008 až 2015
s dôrazom na asistenciu v špecifických
technologických a dizajnových sektoroch
s vysokým
trhovým
potenciálom
v Japonsku a Kórei. Európske firmy tak
môžu vytvoriť produktívnu platformu
s japonskými a kórejskými partnermi,
rovnako získať znalosti ako podnikať
v Japonsku a Kórei. Tréningové semináre
budú sprostredkované pred, počas i po
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misii, poskytnutá bude možnosť asistencie
počas stretnutia s japonskými/ kórejskými
partnermi.
V závislosti
od
kapacít
a záujmov si firmy môžu vybrať partnera
z Japonska, Kórei, alebo oboch krajín.
Podnikateľské misie:
Zvoliteľné firmy môžu predložiť
prihlášku pre účasť na podnikateľskej
misii. Prihláška bude hodnotená na základe
ekonomických, finančných a strategických
meradiel. Každá podnikateľská misia
znamená jeden podnikateľský týždeň
v Japonsku, alebo Kórei. Participanti sú
európske firmy, ktoré sú aktívne
v rovnakom podnikateľskom odvetví.
Podnikateľské odvetvia:
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Viac informácií:
http://www.eu-gateway.eu/userfiles/file/BMP%20General%20(General).pdf

Kritériá zvoliteľnosti:
1. Existencia najmenej 5 rokov
2. Plné a majoritné vlastníctvo kapitálom
EÚ
3. Poloha a hlavné aktivity v rámci EÚ
4. Aktivita
v jednom
ekonomickom
sektore, ktorý je pokrytý v rámci
programu EU Gateway
5. Dokázateľné záznamy o medzinárodnej
spolupráci
6. Solídna podnikateľská stratégia pre
vstup na Japonský a Kórejský trh
7. Dostatočný
obrat,
množstvo
zamestnancov a garanciu vstupu na
Japonský/Kórejský trh
Vybrané firmy dostanú možnosť
participovať na (maximálne 3)
podnikateľských misiách v Japonsku /
Kórei.
Viac o programe EU Gateway:
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=22&page=Home
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Európsky mikrofinančný fond
pre nezamestnaných
V kontexte
finančnej
krízy
a vzrastu
nezamestnanosti v EÚ sa
poskytnutie
úveru
na
vlastné
podnikanie
stáva čoraz zložitejším. V súčasnej recesii
chce EÚ napomôcť vytvoreniu nových
foriem
podnikania
prostredníctvom
jednoduchšieho prístupu k pôžičkám.
Iniciatíva má za úlohu napomôcť pri
vzniku nových pracovných pozícií.
Ľudia, ktorí prišli nedávno o prácu
budú môcť získať pôžičku na začatie
vlastného malého podnikania až do výšky
25 000 euro. Pôžičky by mali byť
poskytované prostredníctvom siete bánk
a neziskových organizácii v partnerstve
s Európskou investičnou bankou (EIB).
Schéma, ktorá je určená hlavne mladým
ľuďom bude poskytovať 100 miliónov
euro na vyše 4-ročné obdobie.
“Daj človeku rybu a nasýtiš ho na
jeden deň. Ak ho však naučíš loviť ryby,
nasýtiš ho na celý život. Tento étos
vyvedie Európu z krízy:“ povedal Arnaldo
Abruzzini z Asociácie Európskych
priemyselných a obchodných komôr.
"Táto schéma neslúži iba na nájdenie
jedného
pracovného
miesta
pre
nezamestnanú osobu. Pomoc pri založení
podnikania vedie k násobnému efektu
vytváraním prídavným pracovných miest.“
Európska únia si od iniciatívy
sľubuje vzrast počtu mikropodnikov.
Mikropodniky sú definované ako podniky
zamestnávajúce menej ako 10 ľudí. Práve
tento typ podnikania tvorí 91% všetkých
európskych firiem.
Začatie novej
iniciatívy je naplánované na rok 2010
s dĺžkou trvania 4 roky.

***
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Viac informácii:
http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs/eu-unveilsmicrofinance-fund-tackle-unemployment/article-183724

***

Ponuka stáží vo Výbore regiónov

Výbor regiónov každoročne ponúka
limitovaný počet stáží pre mladých
Európanov. Stáže ponúkajú jedinečnú
príležitosť
práce
v medzinárodnom
prostredí a získanie nových pracovných
skúseností v Európskych inštitúciách.
Výbor regiónov ponúka 2 typy stáží:
 Dlhodobá platená stáž s dĺžkou
trvania 5 mesiacov poskytuje pracovnú
skúsenosť v niektorej z jednotiek
Výboru regiónov. Stáž beží v priebehu
roka v dvoch etapách: od 16. februára
do 15. júla (jarná stáž) a od 16.
septembra do 15. februára (jesenná
stáž).
 Krátkodobá neplatená stáž
Cieľom stáže vo Výbore regiónov je:
• Poskytnúť stážistom všeobecnú znalosť
o výhodách a problémoch procesu
Európskej integrácie
• Poskytnúť základnú vedomosť o práci
Výboru regiónov a jeho funkciách
• Umožniť
pracovnú
skúsenosť
v medzinárodnom prostredí a vytvoriť
kontakty na medzinárodnej úrovni
• Vytvorenie skúseností a vedomostí
potrebných pre štúdium, či pracovnú
kariéru
• Absolvent stáže získava pracovnú
personálu
Európskych
skúsenosť
inštitúcií.
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Podmienky účasti:
• Štátny občan členského štátu EÚ,
alebo kandidátskeho štátu na vstup
do EÚ
univerzitného diplomu,
• Držiteľ
respektíve študent vysokej školy
(študent 4 ročníka)
• Zamestnanec verejného, alebo
súkromného
sektora
s vysokoškolským diplomom, alebo
adekvátnym vzdelaním, pôsobiaci
minimálne 3 roky v oblasti
plánovania a poradenstva
• Znalosť jedného z oficiálnych
jazykov EÚ a dostatočnú znalosť
jedného
z hlavných
jazykov
(angličtina, al. francúzština).
Program stáží je prioritne orientovaný pre
mladých ľudí, z tohto dôvodu by mal mať
uchádzač o stáž menej ako 32 rokov.
V prípade individuálnych žiadostí však
môže Výbor regiónov udeliť výnimky.
Aplikácia:
http://trainee.cor.europa.eu/default.aspx?inst=COR&culture=EN

Aplikácia musí byť vyplnená a odoslaná
medzi 1.4. až 30.9. pre jarnú stáž a 1.10. až
31.3. pre jesennú stáž.
Status aplikácie:
http://trainee.cor.europa.eu/status.aspx?inst=COR&culture=EN

Viac informácií:
http://www.cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?vie
w=folder&id=28516a2d-0fc5-4813-90938bc6a932a183&sm=28516a2d-0fc5-4813-90938bc6a932a183#intro1

***

Európske kultúrne fórum v Bruseli
29.-30. septembra
Európska komisia
organizuje
Európske kultúrne
fórum v Bruseli.
Toto fórum poskytne prvú možnosť
prehľadu napĺňania cieľov Európskej
agendy pre kultúru, ktorá bola prijatá v
4
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roku 2007. Podujatie je určené kultúrnym
operátorom (občianskej spoločnosti) a
európskym, národným a regionálnym
politickým činiteľom.
Program je zostavený okolo troch
strategických cieľov Agendy pre kultúru:
- kultúrna diverzita a interkultúrny dialóg
- kultúra ako katalyzátor kreativity
- kultúra ako vitálny element medzinárodných vzťahov EU
28. septembra budú prezentované
projekty financované cez Program
Kultúra v rámci konferencie Kultúra v
pohybe. Tato konferencia podporí výmenu
skúseností a dobrých príkladov medzi
kultúrnymi operátormi.
Registrácia, programy oboch podujatí a
ďalšie informácie:
http://ec.europa.eu/culture/news/news1904_en.htm

Európska komisia môže uhradiť
cestovné náklady zástupcom organizácií
v sektore kultúry, ktoré sú aktívne v
európskej spolupráci a ktoré by sa bez
finančnej podpory nemohli zúčastniť na
konferencii a fóre. Ak ma Vaša
organizácia záujem uchádzať sa o
uhradenie cestovných nákladov (letenka),
je potrebné vyplniť "vyjadrenie záujmu" –
žiadost:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2209_en.htm

Žiadosť je potrebné poslať emailom
najneskôr do 28. augusta na e-mailovú
adresu: culture-forum@ec.europa.eu

***

Udalosti:
Lisabonská monitorovacia platforma –
iniciatíva Výboru regiónov
Prešovský
samosprávny kraj
je
partnerom
Lisabonskej
monitorovacej
Prešov Region Brussels Office
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platformy (LMP), ktorú realizuje Výbor
regiónov od roku 2006. Táto platforma je
zameraná na hodnotenie implementácie
Lisabonskej stratégie v 112 regiónoch
a mestách EÚ. PSK sa prostredníctvom
LMP zapája do monitorovania Lisabonskej
stratégie a formovania tejto stratégie pre
obdobie po roku 2010.
Na
formovanie
Lisabonskej
stratégie po roku 2010 má vplyv práca
regionálnych expertov a ich účasť na
odborných workshopoch organizovaných
LMP. Na príspevkoch do LMP participujú
odborníci z kraja, medzi ktorých patria
predstavitelia Úradu PSK, Prešovskej
univerzity, RPIC Prešov a Slovenskej
agentúry životného prostredia v Prešove.
V rámci Lisabonskej monitorovacej
platformy je každoročne organizovaný
teritoriálny dialóg. V poradí štvrtý
teritoriálny dialóg sa zameral na
krátkodobý a dlhodobý výhľad formovania
Stratégie pre rast a zamestnanosť a revíziu
rozpočtu EÚ. Regióny a mestá stále
vnímajú
nedostatočne
integrovanú
a koordinovanú
implementáciu
Lisabonskej
stratégie
pre
rast
a zamestnanosť a to na úrovni európskej,
národnej, regionálnej a miestnej.
V marci 2009 bola na Pražskom
samite spustená doteraz najrozsiahlejšie
konzultácia s regiónmi a mestami o
posilnení
hospodárskeho
rastu
a zamestnanosti.
Prostredníctvom
konzultačného procesu sa európske
regióny a mestá zapojili do formovania
budúcej stratégie pre rast a zamestnanosť v
EÚ.
Viac informácií o LMP v slovenčine:
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=fold
er&id=f2899625-1cfd-41b9-87bb7d1bb97d2de5&sm=f2899625-1cfd-41b9-87bb-7d1bb97d2de5

Prešovský samosprávny kraj je
zároveň členom pracovnej skupiny pre
Lisabonskú stratégiu, ktorú zriadil Úrad
vlády SR. Úrad vlády koordinuje
Lisabonskú stratégiu na národnej úrovni
5
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a monitoruje Národný program reforiem
SR.
http://vedomostnaspolocnost.vlada.gov.sk/
4800/institucionalne-zabezpecenielisabonskej-strategie-v-sr.php
***

Zmeny v Európskom parlamente

Novým
predsedom
Európskeho
parlamentu je
Jerzy Buzek
Novozvolený Parlament si 14. júla
2009, na ustanovujúcej schôdzi v
Štrasburgu zvolil v prvom kole počtom
hlasov 555 za predsedu poľského poslanca
Jerzyho Buzeka (Európska ľudová strana EPP),
ktorý
nahradil
Hansa-Gerta
Potteringa (EPP, DE). Jerzy Buzek bude
túto funkciu vykonávať 2,5 roka. Celkovo
sa na hlasovaní zúčastnilo 713 zo 736
poslancov. Bolo odovzdaných 644
platných hlasovacích lístkov, 69 bolo
neplatných. Potrebná väčšina na zvolenie
nového predsedu predstavovala 323
hlasov. Jediná protikandidátka, švédska
poslankyňa
Eva-Britt
SVENSSON
(EUL/NGL, SE) získala 89 hlasov.
Poslanci Európskeho parlamentu si
zvolili
14 nových podpredsedov
Novozvolený Parlament si na
ustanovujúcej schôdzi v Štrasburgu v
utorok večer zvolil v prvom kole
hlasovania 3 podpredsedov. V druhom
kole hlasovania nebol zvolený žiaden ďalší
kandidát, pretože nedosiahol potrebnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov. V treťom
kole hlasovania si poslanci zvolili
relatívnou väčšinou 11 podpredsedov.
Ženy získali 6 zo 14 podpredsedníckych
Prešov Region Brussels Office
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kresiel. Nový predseda EP Jerzy BUZEK
oznámil, že v 1. kole hlasovania boli za
podpredsedov EP zvolení:
PITTELLA Giovanni (S&D, IT) 360
hlasov
KRATSA-TSAGAROPOULOU
Rodi
(EPP, EL) 355 hlasov
LAMBRINIDIS Stavros (S&D, EL) 348
hlasov
Pomer hlasov v 1. kole: hlasovalo
701 poslancov, 684 hlasov bolo platných,
17 hlasov neplatných, absolútna väčšina
prestavovala 343 hlasov. Ako ďalej
oznámil predseda EP, v 2. kole hlasovania
nebol ani jeden kandidát zvolený za
podpredsedu. Nedosiahol totiž potrebnú
nadpolovičnú väčšinu hlasov a to 325
hlasov. V 2. kole odovzdalo svoj hlas 660
poslancov, z toho 649 bolo platných a 11
neplatných.
Predseda EP Jerzy Buzek oznámil,
že v 3. kole hlasovania hlasovalo 656
poslancov, z toho 644 hlasov bolo platných
a 12 hlasov neplatných. Podpredsedami sa
stali:
MARTÍNEZ MARTÍNEZ Miguel Ángel
(S&D, ES) 327 hlasov
VIDAL-QUADRAS Alejo (EPP, ES) 308
hlasov
ROTH-BEHRENDT Dagmar (S&D, DE)
287 hlasov
ROUČEK Libor (S&D, CZ) 278 hlasov
DURANT Isabelle (Greens/EFA, BE) 276
hlasov
ANGELILLI Roberta (EPP, IT) 274 hlasov
WALLIS Diana (ALDE, UK) 272 hlasov
SCHMITT Pál (EPP, HU) 257 hlasov
McMILLAN-SCOTT Edward (ECR, UK)
244 hlasov
WIELAND Rainer (EPP, DE) 237 hlasov
KOCH-MEHRIN Silvana, (ALDE, DE)
186 hlasov

Zaradenie slovenských poslancov EP v
parlamentných výboroch
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Poslanci Európskej ľudovej strany
(EPP)
BAUER Edit - riadna členka v EMPL a v
FEMM, náhradníčka v LIBE
KUKAN Eduard - riadny člen v AFET a v
DROI, náhradník v DEVE
MÉSZÁROS Alajos - riadny člen v JURI,
náhradník v ITRE
MIKOLÁŠIK Miroslav - riadny člen v
REGI, náhradník v ENVI a v DROI
ŠŤASTNÝ Peter - riadny člen v INTA a v
SEDE, náhradník v BUDG
ZÁBORSKÁ Anna - riadna členka v
DEVE a v FEMM, náhradníčka v ENVI
Poslanci Skupiny progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom
parlamente (S&D)
BEŇOVÁ Monika - riadna členka v LIBE,
náhradníčka v AFET
MAŇKA Vladimír - riadny člen v BUDG,
náhradník v ITRE
NEVEĎALOVÁ Katarína - riadna členka
v CULT, náhradníčka v FEMM a v LIBE
SMOLKOVÁ Monika - riadna členka v
REGI, náhradníčka v CULT
ZALA Boris - riadny člen v AFET,
náhradník v DROI
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BUDG - Výbor pre rozpočet
CONT - Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON - Výbor pre hospodárske a menové
veci
EMPL - Výbor pre zamestnanosť a
sociálne veci
ENVI - Výbor pre životné prostredie,
verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE - Výbor pre priemysel, výskum a
energetiku
IMCO - Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa
TRAN - Výbor pre dopravu a cestovný
ruch
REGI - Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI - Výbor pre poľnohospodárstvo a
rozvoj vidieka
PECH - Výbor pre rybné hospodárstvo
CULT - Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI - Výbor pre právne veci
LIBE - Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO - Výbor pre ústavné veci
FEMM - Výbor pre práva žien a rodovú
rovnosť
PETI - Výbor pre petícii

***

Poslanec Skupiny Aliancia liberálov a
demokratov za Európu (ALDE)
KOZLÍK Sergej - riadny člen v BUDG,
náhradník v ECON
Poslanec Skupiny Európa slobody a
demokracie (EFD)
PAŠKA Jaroslav - riadny člen v ITRE,
náhradník v REGI a v ENVI
Zoznam stálych výborov Európskeho
parlamentu
AFET - Výbor pre zahraničné veci
DROI - Podvýbor pre ľudské práva
SEDE - Podvýbor pre bezpečnosť a
ochranu
DEVE - Výbor pre rozvoj
INTA - Výbor pre medzinárodný obchod
Prešov Region Brussels Office

Výzvy a ponuka partnerstiev
Výzvy
Program: URBACT II
Rozpočet: 68 miliónov EUR
Cieľ: Výzva na predkladanie projektov na
vytvorenie 12 nových tématických sietí a 3
pracovných skupín
Program URBAC II sa zameriava na
výmenu a spoluprácu medzi mestami,
disemináciu dobrých príkladov v oblasti
integrovaného a udržateľného mestského
rozvoja.
Vytvorením
miestnych
podporných skupín, miestneho akčného
plánu a prostredníctvom nadnárodných
7

EURONEWS
číslo 2/09

sietí budú mať tieto projekty dopad na
miestnu úroveň a prepojenie k operačným
programom.
Výzva má podporiť Európske mestá v 2
hlavných oblastiach: ekonomická kríza
a jej dôsledky, zmena podnebia a jej
prejavy.
Oprávnený žiadatelia: mestá, miestne
orgány, univerzity, výskumné centrá
Publikácia výzvy: 16. jún 2009
Uzávierka: 25. september 2009
Viac informácií: http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-newsevents/single-news/article/2nd-call-for-proposals-for-the-creation-of-thematicnetworks-and-working-groups-nowopen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c1f49a049d

***

Program: Program Európskej investičnej
banky EIBURS (University Research
Sponsorship)
Rozpočet: max. 100 000 EUR ročne počas
obdobia 3 rokov
Cieľ:
podpora
univerzitných
výskumných centier pracujúcich na
výskume, ktorého tematické zameranie
patrí do oblastí záujmu Európskej
investičnej banky
Financované aktivity: Pre univerzitný rok
2009-2010 vybral program tieto nové línie
výskumu:
- rozvoj elektronických verejných služieb v
Európe (public e-services)
- finančné a ekonomické hodnotenie
enviromentálnych dopadov
Oprávnení žiadatelia: fakulty alebo
univerzitné výskumné centrá z členských
krajín EÚ, kandidátskych krajín alebo
potenciálnych kandidátskych krajín
Publikácia výzvy: jún 2009
Uzávierka: 30. september 2009
Viac informácií:
http://www.eib.org/about/partners/universities/eiburs

***

Prešov Region Brussels Office

Brusel

júl – august 2009

Partnerstvá
Program: Prípravná akcia v oblasti športu
Regionálna vláda Extremadura (Merida –
Španielsko) hľadá partnera pre Prípravné
akcie v oblasti športu:
(http://ec.europa.eu/sport/calls-for-proposals/call2109/pa_call_short_announcement_sk.pdf)
a) Zdravie a fyzická aktivita
b) Vzdelávanie, tréning a šport
Extremadura má záujem o participáciu
verejných inštitúcií z rôznych krajín EÚ na
2 projektoch: Šport seniorov – cieľom
projektu je vytvoriť novú metodológiu a
sieť na podporu fyzických aktivít. Systém
podpory pre športovcov a športovkyne s cieľom vytvoriť sieť na ich podporu.
Rozpočet: 150.000 – 300.000 EUR, závisí
od počtu partnerov, EÚ financovanie –
80%
Uzávierka: 31. august 2009
Kontakt: Ana Sanabria
ana.sanabria@prs.juntaex.es
European Project Office
Project Assistant
+34 924003661
Mérida- Spain

***

Program: Mládež v akcii
Akcia 4.4 – Projekt na podporu kreativity
a inovatívnosti mládeže
Región
MALAGA
(Andalúzia
–
Španielsko) hľadá partnerov pre projekt
„Konzervy pre pokoj“. Cieľ projektu je
spojenie mladých ľudí prostredníctvom
maľovania odkazov mieru na recyklované
konzervy. Každá konzerva s odkazmi boja
proti násiliu bude mať pridelený čiarový
kód, pomocou ktorého bude možné
sledovať jej pohyb okolo celého sveta.
„Deň
konzerv
pre
pokoj“
bude
zorganizovaný v členskej
účastníckej
krajine. Súčasťou projektu sú besedy,
workshop, konferencie a hry.
8

EURONEWS
číslo 2/09

Účastnícke organizácie: mimovládne
organizácie so zameraním na mediálne
nástroje pre mládež, školy, asociácie
a mládežnícke organizácie
Uzávierka pre projekt: 30. september
2009
Kontakt: Ana Cózar
ana.cozar@eurometa.eu
Tel.: 0034 652 54 24 90 / 0034 952 91 98
78
***

Program: Európa pre občanov
Opatrenie 1.2 Vytváranie tematických
sietí medzi partnerskými mestami
(http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-agranty/programy-a-granty-eu/programy-a-podporovaneoblasti/rozvoj-miest-a-obci/)

Provincia Catania (Sicília – Taliansko)
hľadá partnerov pre program Európa pre
občanov, Opatrenie 1.2
Vytváranie
tematických sietí medzi partnerskými
mestami
Typ organizácie: samospráva
Uzávierka: 1. september 2009
Kontakt: STEFANO GAROZZO
stefano.garozzo@tiscali.it
stefanogarozzo.garozzo@gmail.com
Tel.: 0039 3483868327 / 0039 095
4011541
***
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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

Program: Kultúra 2007-2013
Krajská rada Lancashire (Severo-západné
Anglicko) hľadá partnerov pre projekt
Medzinárodné kreatívne & kultúrne siete
excelentnosti (ICCEN). Cieľom projektu je
vybudovať
medzinárodnú
sieť
so
zameraním na najlepšie príklady z oblasti
podpory kreativity a kultúry a bohatstvo
kreatívnych a kultúrnych talentov EÚ.
Uzávierka pre projekt: 1. október 2009
Typ organizácie: podpora podnikania
v oblasti kreativity a kultúry
Kontakt: Matt Hutchinson
mh@creativelancashire.org
Tel.: 0044 (0)1772 536600 / 0044 (0)7792
169585
Prešov Region Brussels Office
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