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Vážení čitatelia,
Zastúpenie Prešovského samosprávneho
kraja v Bruseli Vám prináša vydanie
dvojmesačníka EURONEWS marec - apríl
2010. V aktuálnom vydaní EURONEWS
2/10 nájdete:
· Predstavujeme
Dohovor primátorov a starostov;
Regionálne hviezdy 2011;
10 NAJ - Miesta, ktoré rozhodne musíte
vidieť - Súťaž powerpointových
prezentácií;
Súťaž: Predstavte si život v chudobe –
dokážete nájsť východisko?;
Súťaž dizertačných prác.
· Udalosti
Zelený týždeň 2010 (Green Week 2010).

marec - apríl 2010

Dohovor primátorov a starostov
Mestá a obce deklarujú záväzok
Európska iniciatíva pod názvom Dohovor
primátorov a starostov je výzvou pre mestá
a obce, aby sa verejne zaviazali znižovať
dopady
zmeny
klímy.
Primátori
a starostovia podpísaním dohovoru
deklarujú záujem znižovať emisie CO2
a spotrebu
energie.
Zaväzujú
sa
predložiť a napĺňať svoje akčné plány
pre
trvalo
udržateľnú
energiu.
Realizáciou
lokálnych
opatrení
energetickej efektívnosti a uplatnením
obnoviteľných energetických zdrojov,
ktoré v danom mieste prispievajú k
vytváraniu stabilných pracovných miest,
zvyšujú kvalitu života občanov a
prispievajú
ku
riešeniu
kľúčových
sociálnych otázok, signatári dohovoru
prakticky prispievajú ku plneniu cieľov
EÚ.

· Výzvy a ponuka partnerstiev
Všetky informácie a aktuálne
vydanie EURONEWS môžete nájsť na
webovej stránke Prešovského
samosprávneho kraja: http://www.po-kraj.sk/
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodnaspolupraca/zastupenie-psk-v-bruseli/in-flow-mesacnik-z-bruselu/

Predstavujeme:

1695 miest a obcí sa už zapojilo v rámci
Európy
Doteraz sa do dohovoru zaviazalo vstúpiť
1695 miest a obcí v rámci celej Európy. Zo
Slovenska sa stali signatármi zatiaľ len
dve mestá: Moldava nad Bodvou
a Nitra. Dohovor bol spustený pred dvoma
rokmi. V prvý rok zaznamenal viac ako
400 signatárov. Účasť na Dohovore
primátorov a starostov je otvorená pre
všetky mestá a obce.
Mestá
zapojené
do
dohovoru:
http://www.eumayors.eu/covenant_cities/towns_cities_sk.htm

1695 európskych miest a obcí sa zaviazalo
znižovať emisie CO2 a spotrebu energie
Primátori a starostovia v PSK majú
možnosť sa zapojiť do európskej
iniciatívy
Prešov Region Brussels Office

Druhá ceremónia podpísania dohovoru 4.
máj 2010
Viac ako 500 európskych miest sa
zúčastnilo na v poradí už druhej ceremónii
dohovoru primátorov a starostov, ktorá sa
uskutočnila 4. mája 2010 v budove
Európskeho parlamentu v Bruseli. Vďaka
týmto signatárom je aktívne zapojených
vyše 120 miliónov Európanov do boja
proti klimatickej zmene.
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dlhodobo a budú v úspešné pri dosahovaní
cieľov.

Záznam z podujatia:
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/index.html

Kľúčová úloha samospráv
Orgány miestnej správy majú kľúčovú
úlohu pri zmiernení dopadov zmeny klímy.
Viac ako polovica emisií skleníkových
plynov je vytvorená v mestách alebo
mestami. 80 % obyvateľstva žije a pracuje
v mestách, v ktorých sa spotrebuje až 80 %
energie. Samosprávy musia prevziať
vedúcu úlohu pri realizácii miestnych
politík v oblasti energetiky a musia byť
vo svojej snahe uznané a podporované.
Deklarovaný záväzok realizovaný cez
akčné plány samospráv
Oficiálny
záväzok
signatárov
je
sformulovaný v konkrétnych opatreniach
a projektoch. Signatárske mestá súhlasia s
tým, že budú pravidelne informovať o
realizácii akčných plánov prostredníctvom
monitorovacej správy. Takisto prijmú
ukončenie svojho členstva v Dohovore
v prípade neplnenia svojich záväzkov.
Mestá sa tiež zaväzujú vyčleniť na tieto
úlohy dostatok ľudských zdrojov,
mobilizovať občiansku spoločnosť na
území svojich samospráv a zapojiť ju do
realizácie akčného plánu, vrátane
organizácie miestnych energetických dní
a spolupráce s ostatnými mestami.
Akčné plány pre trvalo udržateľnú energiu
Samosprávy podpísané pod dohovorom
musia do jedného roka od podpisu
predložiť svoje akčné plány pre trvalo
udržateľnú energiu (SEAPs). Akčný plán
opisuje ako samosprávy dosiahnu svoj cieľ
zníženia CO2 do roku 2020. Záväzky
dohovoru sa týkajú celej územnej oblasti
obce/mesta, čiže SEAP budú obsahovať
činnosti týkajúce sa verejného aj
súkromného sektora. Akčné plány pre
trvalo udržateľnú energiu by mali byť
konzultované s verejnosťou, nakoľko plány
s vysokým stupňom účasti občanov budú
veľmi
pravdepodobne
pokračovať
Prešov Region Brussels Office
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•
•
•
•
•
•
•

Činnosti v sektoroch:
Stavebníctvo, vrátane nových budov
a rozsiahlych renovácií;
Mestská
infraštruktúra
(centrálne
zásobovanie teplom, verejné osvetlenie,
inteligentné siete atď.);
Využívanie pôdy a mestské plánovanie;
Decentralizované a obnoviteľné zdroje
energie;
Politika v oblasti verejnej a osobnej
dopravy a mestská mobilita;
Aktívne
zapojenie
obyvateľstva
a občianskej spoločnosti;
Inteligentné energetické správanie sa
občanov, spotrebiteľov a podnikov.
Do mnohých oblastí činností miestnej
alebo regionálnej samosprávy je možné
zaviesť
opatrenia
na
zvýšenie
energetickej
efektívnosti,
projekty
obnoviteľných zdrojov energie a iné
činnosti týkajúce sa energie. Dohovor sa
týka činností na miestnej úrovni v rámci
priamej
a nepriamej
kompetencii
miestnych samospráv.

•
•
•
•

Úloha miestnych samospráv ako:
spotrebiteľ a poskytovateľ služieb;
plánovací a regulačný orgán, projektant;
poradca, stimulátor a vzor;
výrobca a dodávateľ.
Koordinácia a podpora – kancelária
dohovoru
Európska
komisia
sa
zaviazala
zviditeľniť
mestá
zapojené
do
Dohovoru. Komisia založila a financuje
Kanceláriu Dohovoru, ktorá poskytuje
miestnym
samosprávam
technickú
podporu, záujem
verejnosti
a dohliadnutie na prípravu a realizáciu
akčných plánov pre udržateľnú energiu.
Komisia sa zaväzuje poskytovať návody
a vzory činností nevyhnutné na realizáciu
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cieľov a prepojiť existujúce činnosti
a siete, ktoré podporujú úlohu miestnych
samospráv v oblasti ochrany klímy.

•

•

•

Kľúčové európske inštitúcie podporujú
dohovor:
Výbor regiónov EÚ vyjadruje
iniciatíve plnú podporu a prispieva
k tvorbe jej štruktúry, ako aj k jej
propagácii;
Európsky parlament podporuje
dohovor a poskytuje svoje priestory
(rokovaciu sálu EP) počas podpisovej
ceremónie dohovoru;
Európska investičná banka (EIB) je
aktívnym členom iniciatívy, v spolupráci s
Európskou komisiou poskytuje finančné
zdroje na investície do udržateľnej
energetiky.
Vzory výnimočnosti („Benchmarks of
Excellence“):
Vzory výnimočnosti predstavujú model
úspešnej realizácie konceptov trvalo
udržateľnej energie v prostredí miestnych a
regionálnych
samospráv.
Vzory
výnimočnosti môžu slúžiť ako ďalšie
mestá a obce.
Podporné
štruktúry
(„Supporting
Structures“):
Podporné štruktúry sú verejné inštitúcie –
lokálne alebo regionálne samosprávy
schopné poskytnúť strategické vedenie,
koordináciu, finančnú a technickú podporu
samosprávam, ktoré prejavia politickú
vôľu podpísať dohovor, ale nemajú
dostatočnú rozlohu a/alebo finančné zdroje
na prípravu a realizáciu akčných plánov
pre trvalo udržateľnú energiu. Tieto
samosprávy sa takisto môžu stať
podpornými štruktúrami a udržiavať úzky
kontakt s Komisiou v snahe zaistiť čo
najlepšiu realizáciu dohovoru.

Prešov Region Brussels Office
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Financovanie
Program Inteligentná energia pre
Európu
Zámerom programu Inteligentná energia
pre Európu [IEE] je ďalej posilniť
konkurencieschopnosť a inovatívnosť
Európy a súčasne pomáhať pri plnení jej
ambicióznych
cieľov
v
oblasti
klimatických zmien.
Zlepšovaním energetickej účinnosti a
povzbudzovaním širšieho osvojovania si
nových a obnoviteľných energií sa
program IEE usiluje o posilnenie krokov,
ktoré budú pomocou pri dosahovaní
zámerov EÚ, vrátane opatrení na:
• podporu
zvyšovania
energetickej
účinnosti a racionálneho využívania
energetických zdrojov
• propagáciu nových a obnoviteľných
zdrojov energie a na podporu striedania
zdrojov energie
• na
presadzovanie
energetickej
účinnosti
a využívania
nových
a obnoviteľných
zdrojov
energie
v doprave.
Viac informácií o IEE na:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

Ďalšie informácie o financovaní inými
programami:
http://www.eumayors.eu/about_the_covenant/funding_sk.htm

Postup
zapojenia
do
Dohovoru
primátorov a starostov
1.
Iniciatíva Dohovoru primátorov a
starostov
sa
predloží
mestskému/miestnemu
zastupiteľstvu
alebo rovnocennému rozhodovaciemu
orgánu.
2.
Mestská rada oficiálne prijme
Dohovor primátorov a starostov a poverí
primátora alebo starostu (alebo iného
rovnocenného
zástupcu
mestského
zastupiteľstva), aby podpísal prístupový
formulár .
3.
Mestské zastupiteľstvo informuje
Komisiu o svojom rozhodnutí zaslaním
3
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správy na adresu Kancelárie Dohovoru
primátorov a starostov .
4.
Mestské
zastupiteľstvo
rada
dostane potvrdenie e-mailom, ktorý bude
obsahovať informácie o ďalších krokoch.
Viac informácií o Dohovore primátorov
a starostov v slovenčine:
http://www.eumayors.eu/home_sk.htm
Text Dohovoru primátorov a starostov
v slovenčine:
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4.
Integrované,
čisté,
mestské
dopravné projekty (kategória ,,CityStar“).
III. Téma informácie a komunikácia:
5.
Propagačná
fotografia
spolufinancovaného projektu.
Okrem ocenenia Poroty (Jury award) pod
bodom päť, bude Európka komisia
organizovať on-line verejné hlasovanie pre
skrátený zoznam propagačných fotografií.
Kritéria oprávnenosti:

http://www.eumayors.eu/library/documents_sk.htm#layouted_text

Kritériá oprávnenosti pre kategórie 1 – 4:

***

Regionálne
hviezdy 2011
(RegioStars 2011)
Európske
ocenenie
inovatívnych
projektov
Hlavným cieľom ocenenia RegioStars je
identifikácia dobrých príkladov projektov
v regionálnom rozvoji a ich inovatívneho
rozsahu, ktoré by mohli byť inšpiratívne
pre iné regióny. Ocenenie RegioStars 2011
bolo vyhlásené na konferencii Regióny pre
ekonomickú zmenu a je to v poradí už
štvrtý ročník udeľovania európskych cien.
Kategórie ocenenia - Prihláška môže byť
podaná pre jednu z nasledujúcich kategórií:
CityStar témy:
I. Téma ekonomickej
konkurencieschopnosti:
1.
Sieťové a zoskupené iniciatívy
podporujúce regionálny vývoj a prístup
malých a stredne veľkých podnikov
(SMEs) na globálne trhy.
2.
Očakávanie ekonomickej zmeny.
II. Téma nízko-uhlíkovej ekonomiky:
3.
Podporovanie udržateľnej energie v
mestách (kategória ,,CityStar“).
Prešov Region Brussels Office

•
Inovatívny charakter projektu.
•
Vplyv alebo očakávaný dopad v
zmysle naplnenia cieľov projektu.
•
Očakávaná trvácnosť projektu:
dôkaz môže obsahovať rozvoj k samofinancovaniu či dôkaz, že projekt je, alebo
poradia
projektov,
bude
súčasťou
financované inými EU finančnými
inštrumentmi.
•
Výsledky projektu na podporu
lokálneho,
regionálneho
a
interregionálneho partnerstva: dôkaz môže
obsahovať demonštráciu, že projekt bol
inšpirovaný
projektom
iného
regiónu/projektu, alebo podieľaný s iným
regiónom.
Kritériá oprávnenosti pre kategóriu 5:
•
Kvalita
a
vizuálny
dojem
fotografie: jasne naznačuje históriu
projektu, je estetická a vysokej kvality.
Napríklad, humánna dimenzia projektu je
dobre zachytená a/alebo je vyfotená v
netradičnom uhle.
•
Fotografia
projektu
prispela
zvýšeniu
nápadnosti
európskym
regionálnym
plánom:
toto
bude
ohodnotené na základe dôkazu, ktorý
poskytne uchádzač. Ako bola fotografia
použitá pre komunikačné aktivity?
Objavila sa v novinových článkoch,
plagátoch, pohľadniciach? Aké odkazy
boli uvedené v súvislosti s regionálnou
4
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politikou? Bola súčasťou komunikačnej
stratégie? Aké výsledky mali tieto aktivity?
•
Opis projektu je úplný, správny a
informatívny: nasledujúce prvky by mali
byť vysvetlené: európska dimenzia
projektu; výsledky projektu a podiel
projektu pre stratégiu regionálneho
rozvoju. Ak je možné, citované reakcie
alebo názory príjemcov.
Základné podmienky účasti:
o
Kompletná prihláška musí byť
podaná najneskôr do 16. júla 2010.
o
Prihláška musí byť predložená
Riadiacim orgánom na regionálnej alebo
národnej úrovni (na úrovni NUTS II),
pričom riadiaci orgán zvolí výberový
proces pre výber kandidátov.
o
Projekt
bol
spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja,
Európskym sociálnym fondom, Kohéznym
fondom po 1. januári 2000.
o
Prihláška musí byť vyplnená v
patričnom formuláre a podaná v anglickom
jazyku.
o
Kompletné prihlášky musia byť
podané na adresu:
regio-stars@ec.europa.eu
Nezávislá porota posúdi prihlášky na
základe oprávnenosti a kritérií ocenenia.
Prihlášky, ktoré splnia prvú fázu
hodnotenia budú postúpené do druhej fázy
pred-výberu finalistov. Víťazi budú
vyhlásení počas nasledujúcej konferencie
Regiónov pre ekonomickú zmenu v marci
2010. Víťazi osobne preberú ocenenie od
komisára pre regionálnu politiku a
predsedu poroty.
Podmienky a prihláška:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregio
nal/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4#2010

Viac informácií:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/inte
rregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4
***

Prešov Region Brussels Office
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10 NAJ - Miesta, ktoré rozhodne musíte
vidieť
Súťaž powerpointových prezentácií
Poznáte 10 najkrajších miest (krás,
zvláštností, zaujímavostí) v Prešovskom
kraji a Európskej únii, ktoré stojí za to navštíviť, vidieť, ukázať?
Čo je podľa vás najzaujímavejšie a
najatraktívnejšie?
Využite príležitosť a vytvorte výnimočnú
powerpointovú prezentáciu zameranú na
najunikátnejšie miesta nášho kraja a
zaujímavosti EÚ a predstavte ich všetkým!
Vytvorte powerpointovú prezentáciu na
tému: 10 NAJ - Miesta, ktoré rozhodne
musíte vidieť v Prešovskom samosprávnom kraji a v Európskej únii.
Prešovský samosprávny kraj je plný
jedinečných prírodných krás a kultúrnych
pamiatok. Je veľmi dôležité, aby sa v
mladých
ľuďoch
spolu
s
ideou
euroobčianstva vytváral aj pocit hrdosti a
lokálneho patriotizmu ku kraju, z ktorého
pochádzajú.
Úrad
Prešovského
samosprávneho kraja v spolupráci so
Zastúpením PSK v Bruseli preto vyhlasuje
súťaž s názvom 10 NAJ - Miesta, ktoré
rozhodne musíte vidieť v Prešovskom
samosprávnom kraji (PSK) a v Európskej
únii (EÚ).
V prezentácii je potrebné obrazom a
slovom identifikovať a predstaviť 10
najunikátnejších miest v Prešovskom kraji
a v celej Európskej únii, pričom päť miest
má byť z Prešovského kraja a 5 miest z
EÚ. Výber lokalít je plne na rozhodnutí
súťažiaceho. Do súťaže sa môžu zapojiť
žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK. Účasťou na súťaži
prezentácií
študenti
prispejú
k
zviditeľneniu svojej školy, ako aj
Prešovského samosprávneho kraja v
zahraničí. Prezentácie budú zverejnené na
5
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webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja. Najlepšie prezentácie
vyberú občania svojím hlasovaním, ktoré
prebehne na webovej stránke PSK.
Prezentácie budú tiež použité pri
propagačných aktivitách Prešovského
samosprávneho kraja v zahraničí. Najlepšie
prezentácie budú odmenené cenami:
trojdňový pobyt v Bruseli, týždňový pobyt
v škole v prírode Detský Raj vo Vysokých
Tatrách, digitálny fotoaparát, externý disk,
USB kľúč.
Uzávierka prihlásených prezentácií je 12.
júna 2010. Dvojkolové hlasovanie na
webovej stránke PSK potrvá do 12.
septembra 2010. Vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční počas Dňa otvorených dverí na
Úrade PSK v Prešove (v druhej polovici
októbra 2010 - termín upresníme).
Viac informácií:
http://www.po-kraj.sk/sk/kraj-ponuka/pripravujeme/10-naj/

***

Súťaž: Predstavte si život v chudobe –
dokážete nájsť východisko?
Vytvorte 60 sekundový film na tému:
Predstavte si život v chudobe – dokážete
nájsť východisko?
Účasťou na súťaži 1 minútových filmov
budete mať možnosť vidieť svoje video na
osobitne vytvorenej web-stránke na portály
YouTube, ako aj uverejniť ho na DVD,
ktoré bude vydané pri tejto príležitosti.
Výhercovia budú odmenený cenou a
výletom do Bruselu na slávnostné
premietanie. Súťaž je určená mladým
Európanom vo veku od 15 do 30 rokov.
Prešov Region Brussels Office
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Európska ľudová strana (EPP) a jej frakcia
vo Výbore regiónov (CoR) verí, že je
veľmi dôležité poskytnúť príležitosť, aby
mladí ľudia vyjadrili, čo si myslia o EÚ a
jej politikách. Skoro 80 miliónov ľudí –
alebo 16% európskej populácie – žije pod
hranicou chudoby a stretáva sa s vážnymi
prekážkami pri hľadaní zamestnania,
obdŕžaní vzdelania, bývania, sociálnych a
finančných služieb a to najmä v mestách.
Počas Európskeho roka proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu a obzvlášť v čase
finančnej a ekonomickej krízy si chce EPP
od mladých ľudí vypočuť idey o tom, ako
zastaviť chudobu.
Ako sa zúčastniť?
1. Napíšte scenár, sfilmujte a vytvorte 60
sekundový film, ktorý poukáže na to, čo
môže pomôcť zastaviť chudobu.
2. Vyplňte registračný formulár a nahrajte
svoj film
3. Podeľte sa o svoj film prostredníctvom
stránky YouTube a pozvite svojich
priateľov na komentár a hodnotenie videa
Uzatvárací dátum je 15 júl 2010
Viac informácií: www.eppcompetition.eu
Kontaktná osoba:
Kathryn Owens:
kathryn.owens@cor.europa.eu
+32 2 282 24 00
Gemma Slaymaker:
gslaymaker@epp.eu
+32 2 285 41 42
***

Súťaž dizertačných prác
Výbor regiónov organizuje každoročnú
súťaž dizertačných prác, ktorej cieľom je
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odmeniť doktorandské dizertačné práce,
ktoré sa týkajú miestneho a regionálneho
rozmeru Európskej únie.
Dizertačná práca sa musí týkať miestnych
a/alebo regionálnych aspektov nielen
okrajovo, ale v rozhodujúcej miere. Môže
sa zameriavať na tieto témy:
hospodárska, sociálna a územná súdržnosť,
infraštruktúra a transeurópske dopravné
siete, zdravie, vzdelávanie, kultúra,
výskum,
inovácia,
zamestnanosť,
vytváranie podnikov, hospodársky rast,
doprava,
verejné
služby,
životné
prostredie, trvalo udržateľný rozvoj,
odborná príprava, dodržiavanie princípu
subsidiarity
a
dobrého
riadenia,
decentralizácia,
územná
spolupráca,
informovanie o európskych otázkach a iné.
Do súťaže sa môžu zapojiť autori
doktorandskej dizertačnej práce napísanej
na univerzite členského štátu Európskej
únie. Víťaz súťaže dostane cenu 6 000
EUR (šesť tisíc eur). Porota môže udeliť až
štyri „ceny za úsilie“, každú v hodnote 2
000 EUR (dve tisíc eur).
Dizertačné práce, ktoré splnili podmienky
prijatia budú predložené na posúdenie
porote. Porotu menuje predseda Výboru
regiónov na návrh generálneho tajomníka.
Tvoria ju profesori a/alebo iní vyučujúci na
univerzitách a jeden alebo viacerí členovia
výboru. Predsedom poroty je jeden člen
alebo náhradník Výboru regiónov. Porota
vyberie jednu alebo viacero prác, ktoré
získajú cenu.
Podklady môžu byť doručené osobne alebo
zaslané poštou na adresu:
Direction des Travaux Consultatifs
Unité Etudes &
Programmation legislative
Rue Belliard 101
1040 Bruxelles
BELGICKO
Prešov Region Brussels Office

marec - apríl 2010

Uzávierka pre doručenie podkladov je
21. máj 2010. Dokumenty zaslané do
súťaže sa nebudú vracať. Prijaté práce
budú dostupné v knižnici Výboru
regiónov.
Názvy prác, ktoré splnili podmienky
prijatia a mená ich autorov a príslušných
univerzít budú uverejnené na internetovej
stránke Výboru regiónov.
Viac informácií:
http://www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=folder&id=1f77dd4ff817-4cf0-affd-508f65ec35dc&sm=1f77dd4f-f817-4cf0-affd-508f65ec35dc

***

Udalosti:

Zelený týždeň 2010
Green Week 2010
Najväčšia konferencia na tému životné
prostredie sa uskutoční v Bruseli od 1. až
4. júna 2010. 30 workshopov bude
sústredených na témy: súčasný stav
životného prostredia (nielen v Európe) a s
ním súvisiace výzvy a príležitosti.
Konferencia bude pojednávať aj o
environmentálnych plánoch pre Európu po
roku 2010, tlaku a podpore pre ekosystém
a programe Natura 2000.
Predpokladaný počet účastníkov je 3800
odborníkov z EÚ inštitúcií, obchodných a
priemyselných podnikov, verejnej správy,
vedeckého, či vysokoškolského prostredia.
Medzi 19 rečníkmi bude mať prejav aj
komisár životného prostredia, Janez
Potočnik.
Konferenciu bude možné sledovať priamo
na web stránke:
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Registrácia: https://gw2010.regware.be/
Okrem konferencie bude prebiehať aj
prezentácia
projektov
LIFE,
riešenia
environmentálne
prijateľné
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obchodných podnikov, lokálne, regionálne,
ako aj aktivity mimovládnych inštitúcií.
Viac informácií:

marec - apríl 2010

Program:
Erasmus
pre
mladých
podnikateľov (ERASMUS for young
entrepreneurs)

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
***

Výzvy a ponuka partnerstiev:
Výzvy:
Program: Inteligentná Energia Európa
(Intelligent Energy Europe)
Cieľ:
• financovanie budovania kapacít;
• budovanie a rozširovanie metód
a zručností;
• výmena skúseností;
• zlepšenie trhu a spravodajstva;
• zvyšovanie vedomostí a poskytovanie
informácií;
• vzdelávanie a školenie;
• financované nebudú typy ,,hardware“
investícií, demonštračné projekty alebo
technický výskum či rozvíjajúce
projekty o účinnosti energie a
obnoviteľných zdrojoch.
Podmienky účasti:
• jasné
ciele,
vysoká
dôležitosť,
Európska pridaná hodnota;
• aspoň tri spolumajiteľské organizácie z
troch rozličných členských štátov EÚ;
• maximálny časový limit financovania
tri roky;
• rozpočet zvyčajne 0.5 – 2.5 miliónov
Eur.
Publikácia výzvy: 3. 2. 2010
Uzávierka: 24. 6. 2010
Viac informácií:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

***

Cieľ: Výzva na podávanie návrhov sa
sústreďuje na pomoc novým, začínajúcim
európskym podnikateľom pri zvyšovaní
ich vedomostí, výmeny skúseností a
najlepších
príkladov.
Program
sa
uskutočňuje prostredníctvom stáže vo
firme skúseného európskeho podnikateľa a
má za cieľ napomôcť zvýšeniu súťaživosti
a medzinárodnej dimenzie pre nové a
začínajúce mikro a malé formy podnikania.
Uzávierka: 28 Jún 2010
Viac informácií:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258

***

Partnerstvá:
Aktuálnu ponuku partner-search nájdete na
webovej stránke PSK:
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programygrantyeu/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
***

Prešov Region Brussels Office
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