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Vážení čitatelia, 
 
Zastúpenie Prešovského samosprávneho 
kraja v Bruseli Vám prináša vydanie 
dvojmesačníka EURONEWS máj - jún 
2010. V aktuálnom vydaní EURONEWS 
3/10 nájdete: 
 
· Predstavujeme 
Portál Europa.eu; 
Príručka pre začiatočníkov: Granty a 
financie EÚ. 
 
· Udalosti 
PSK na Dni otvorených dverí; 
Študentky z Popradu reprezentovali PSK; 
5. výročná konferencia NEEBOR; 
Registrácia na podujatie OPEN DAYS 
2010 je otvorená. 
 
· Výzvy a ponuka partnerstiev 
Aktuálne výzvy v oblasti kultúry; 
Nové výzvy v oblasti výskumu a inovácií; 
Výzva pre oblasť inovácií, dopravy, 
energetiky, sociálnych vecí. 
 
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/medzinarodna-
spolupraca/zastupenie-psk-v-bruseli/in-flow-mesacnik-z-bruselu/ 

 
Predstavujeme: 

 
Portál Európa.eu  

 
  

 
Europa.eu je hlavný portál pre webové 
stránky Európskej únie (http://europa.eu). 
Portál je východiskovým bodom pre 
nájdenie aktuálnych informácií o 
činnostiach Európskej únie a kľúčových 
informáciách z oblasti európskej 
integrácie. Portál obsahuje všeobecné 
informácie o tom, ako EÚ funguje, čomu 
sa venuje a na čo používa rozpočet; fakty, 

čísla, grafy a prezentácie o všetkých 
aspektoch EÚ, rovnako ako informácie o 
zmluvách, ktoré ustanovujú základné 
pravidlá pre činnosť EÚ.  
V súvislosti s dovolenkovým obdobím a 
cestovaním slúži portál  Europa.eu ako 
zdroj informa čných a asistenčných 
služieb v rámci EÚ: Priamo na portáli je 
možné nájsť podrobné informácie a 
odkazy, vrátene praktických informácií 
o cestovaní v Európe, typy na zaujímavé 
miesta a atrakcie v rôznych krajinách. 
Portál obsahuje aj právne poradenstvo 
týkajúce sa práv na pobyt, prácu a štúdium 
v zahraničí, prístupu k zdravotnej 
starostlivosti a práv spotrebiteľa. 
Portál Europa.eu obsahuje odkazy na 
publikácie a dokumenty, politiky a 
činnosti, financovanie a granty, vrátane 
odkazov pre podniky,  mimovládne orgány 
a organizácie, školy a univerzity, 
uchádzačov o prácu a deti. Na portáli 
nájdete všetky potrebné informácie o EÚ 
na jednom mieste. 
Všetky informácie sú dostupné v 
slovenskom jazyku. 
Viac informácií: http://europa.eu/index_sk.htm 

 
* * * 

 
Príručka pre začiatočníkov: 

 Granty a financie EÚ 
 

Európska komisia poskytuje priame 
finančné príspevky vo forme grantov na 
projekty alebo pre organizácie, ktoré 
podporujú záujmy EÚ, alebo sa podieľajú 
na uplatňovaní programov alebo politík 
EÚ. Brožúrka  Granty a financie EÚ – 
príručka pre začiatočníkov poskytuje 
návod, ako vyhľadať možné zdroje 
finančných príspevkov v súlade s novým 
pravidlami EÚ na obdobie rokov 2007 – 
2013 a informácie o výške rozpočtu 
jednotlivých programov. 
 
Viac informácií:  
http://ec.europa.eu/budget/library/publications/financial_pub/pack_rules_funds_en.pdf 
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Granty, financie a programy podľa 
oblasti politiky EÚ:  
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_sk.htm 

 
Udalosti: 

 
PSK na Dni otvorených dverí 

 

9. Mája oslavuje 
Európa úspech ako 

spoločenstvo 
pokoja, prosperity 
a stability. Tento 
rok táto oslava 
pripadla na 
predošlý deň, 

sobotu 8. Mája, kedy Európske inštitúcie 
privítali tisícky návštevníkov na Dni 
otvorených dverí v inštitúciách EÚ; 
Európskom parlamente, Rade Európskej 
únie, Európskej komisii a Výbore 
regiónov. Prešovský samosprávny kraj 
už tradične participoval na tomto 
podujatí. 

9. máj 1945 bol prvým dňom mieru po 
Druhej svetovej vojne. O päť rokov neskôr 
ponúklo Francúzsko vytvorenie 
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, 
ktoré položilo základy pre vznik a 
fungovanie Európskej únie. Pri tejto 
príležitosti sú dvere Európskych inštitúcií 
každoročne otvorené pre návštevníkov, aby 
mohli lepšie pochopiť náplň ich činností.  

Vo Výbore regiónov mali záujemcovia od 
10tej do 18tej hodiny  možnosť objaviť 
regionálne zvláštnosti EÚ. Regióny, mestá 
a obce z celej Európy sa prezentovali 
informačnými materiálmi, suvenírmi, 
ľudovou hudbou, tancom, turistickými 
atrakciami, typickým jedlom a 
zvyklosťami. 

 

Prešovský samosprávny kraj prezentoval 
na tomto podujatí región plný jedinečných 
prírodných krás, kultúrnych pamiatok, 
unikátov zo zoznamu UNESCO, región 
pohostinnosti a srdečnosti. O stánok PSK 
bol na podujatí prejavený vysoký záujem 
návštevníkov. Stánok navštívili účastníci 
z európskych krajín: Belgicka, Nemecka, 
Francúzska, Španielska, Švédska, Fínska, 
Islandu, Poľska, Maďarska, Českej 
Republiky, Rakúska a Ukrajiny; ale aj z 
Japonska, Kórei a Srí Lanky. Záujem 
návštevníkov sa upriamoval hlavne na 
horstvo a prírodu  Vysokých Tatier, ale aj 
historické centrá našich miest, hlavne 
Levoče a Bardejova. Veľkú pozornosť 
upútal aj jedinečný unikát drevených 
kostolíkov. Prezentáciu vzhliadlo okolo 
4500 záujemcov. 

Podujatie bolo už tradične oživené 
množstvom sprievodných atrakcií pre 
mladších, ale aj starších návštevníkov. 
Nechýbal vedomostný kvíz, vystúpenia 
hudobných skupín, ukážky ľudových 
zvykov a tradícií. 

 
Zastúpenie PSK v Bruseli sa snaží 
o zviditeľnenie a propagáciu PSK na 
európskej úrovni aj prostredníctvom 
účasti na prezentačných podujatiach. 
Návštevníci sa tak majú možnosť 
oboznámiť s krásami, jedinečnosťami, 
prírodným, kultúrnym a historickým 
dedičstvom nášho kraja. 

 
* * * 
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Popasovali sa s témou chudoby a 
odmenou im bol Brusel 

Možnosť spoznať, ako fungujú európske 
inštitúcie, navštíviť a popritom pozrieť si 
najzaujímavejšie miesta a pamätihodnosti 
„hlavného mesta Európy“ – Bruselu, 
dostali v júni dve popradské študentky – 
Barbora Petrásšková a Ivana Havránková. 
Druháčky na Obchodnej akadémii v 
Poprade sa stali víťazkami súťaže, ktorú 
vyhlásil Výbor regiónov. Odmenou im 
bola práve trojdňová návšteva Bruselu. 

Úlohou študentov bolo napísať esej v 
anglickom jazyku na tému Ako by ste 
riešili chudobu v krajinách Európskej únie? 
Nasledoval test s 20 otázkami týkajúcimi 
sa Výboru regiónov. „Súťaž Výboru 
regiónov zameraná na stredné školy sa 
konala už po piatykrát. Každý rok sa 
snažíme osloviť strednú školu v rámci 
Prešovského kraja. Tentokrát to bola 
Obchodná akadémia z Popradu,“ 
informovala nás Natália Tarasovová, 
vedúca Zastúpenia PSK v Bruseli. 

Marek Ochotnica, učiteľ anglického jazyka 
na Obchodnej akadémii v Poprade spolu so 
svojimi štyrmi kolegami práce opravili a 
vyhodnotili. Nebolo to podľa neho 
jednoduché: „Práce boli na úžasnej 
úrovni a bolo náročné vybrať dvoch 
výhercov. Do úvahy sme brali jazykovú, 
štylistickú úroveň prác, hodnotili sme, do 
akej hĺbky študenti rozpracovali tému. 

Mali tiež ponúknuť riešenia problémov a 
práve tieto dve dievčatá ich najlepšie 
rozpracovali,“ hodnotí Marek Ochotnica. 
Ako si s témou riešenia chudoby v 
krajinách EÚ poradila Barbora? „Pozrela 
som sa na problém menších dedín a miest, 
kde nie je veľa pracovných príležitostí. 
Keby tam boli diaľnice a kvalitné cesty, 
prišli by aj investori. Zaoberala som sa aj 
rómskou otázkou. V rómskych osadách by 
mali pracovať špecializovaní ľudia, ktorí 
by sa o Rómov starali s trpezlivosťou a 
láskou. Museli by byť, samozrejme, dobre 
platení.“ Jej spolužiačka a kamarátka 
Ivana si tiež myslí, že na Slovensku je 
nedostatok pracovných príležitostí a je 
potrebné pritiahnuť k nám investorov. 
„Okrem toho som sa tiež zamerala na to, 
že mnohí ľudia na Slovensku zneužívajú 
sociálnu pomoc od štátu. Podľa mňa by 
nikto nemal dostávať peniaze od štátu, 
podporu bez toho, aby niečo za to 
nevykonal, s výnimkou napríklad telesne 
postihnutých ľudí. Stále je čo robiť – na 
Slovensku je veľa znečistených miest, už 
keby robili len to. Zamerala som sa ďalej 
na tému práce načierno – aby sa viac 
kontrolovali zamestnávatelia, ktorí ju 
zneužívajú. Ľudia, ktorí takto prácu 
dostanú, sú možno radi, ale neuvedomujú 
si, napr. že v prípade zranenia nemajú 
nárok na poistenie. A takisto to odčerpáva 
peniaze zo štátneho rozpočtu. Dôležitý je 
aj boj proti byrokracii a korupcii,“ opisuje 
svoje riešenia Ivana. Ako hovorí, s 
byrokraciou sa sama stretáva. „V Hnutí 
kresťanských spoločenstiev detí, kde 
pracujem, ako mládežníci robíme 
stretnutia pre deti. Musíme popritom 
robiť rôzne papierovačky, pričom mnohé 
z nich sú podľa mňa zbytočné,“ dodáva. 

Výhercovia tejto súťaže z rôznych častí 
Európy dostali v Bruseli priamo pred 
členmi frakcie Európska aliancia 
(EA)Výboru regiónov možnosť 
prezentovať svoju školu. Ako sa vyjadril 
jeden z členov, škótsky poslanec Roger 
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Knox: „Keď sa pozrieme na školy, mnohé 
z nich sú podobné. Najdôležitejšie je v 
tomto glogalizujúcom sa svete, aby sme si 
vážili naše tradície, zvyky a uchovávali ich 
aj na školách.“ Členovia Výboru regiónov 
študentom pripomenuli, že je pre nich 
dôležité, aby v reáli videli, ako funguje 
Európska únia. „Sedemdesiat percent 
európskych zákonov, ktoré schvaľuje EÚ, 
má priamo dopad na regióny v 
jednotlivých členských štátoch,“ 
skonštatoval počas stretnutia predseda 
politickej frakcie EA Jerzy Zajakala (člen 
Výboru regiónov). 

Medzi stredoškolákmi z Litvy, Estónska, 
Poľska, Veľkej Británie, Írska či 
Rumunska sa nestratili ani naše študentky. 
Poslancom a študentom predstavili mesto 
Poprad, krásy nášho regiónu i svoju školu. 
Ako samé uviedli, pred návštevou Bruselu 
o Výbore regiónov toho veľa nevedeli. 
„Poznala som len nejaké roky, mená. 
Som rada, že som naživo videla priestory 
a ako to funguje,“ povedala po návrate 
domov Barbora Petrásšková. Ako ju 
dopĺňa Ivana Havránková, aj ona vedela o 
Výbore regiónov len málo: „Vedela som 
napríklad, že prezidentkou Výboru 
regiónov je Mercedes Bresso, že Výbor 
môže mať maximálne 350 členov a že v 
súčasnosti má 344. Pekné bolo, že každý 
mohol rozprávať vo svojom vlastnom 
jazyku. Prezentáciu sme si pripravili v 
angličtine a nakoniec sme mohli 
rozprávať aj po slovensky,“ dodala. 
Študenti sa tiež stretli s pracovníkom 
Európskej komisie Norbertom 
Schoebelom, ktorý ich informoval o 
rôznych študentských programoch, ale aj o 
možnostiach stáží priamo v európskych 
inštitúciách. Súťaž Výboru regiónov však 
nie je jedinou príležitosťou pre študentov, 
ako na vlastnej koži zažiť fungovanie 
Európskeho parlamentu či Európskej 
komisie. Do Bruselu s týmto cieľom každý 
rok cestuje niekoľko desiatok mladých 
ľudí z Prešovského kraja. Sú to buď 

výhercovia rôznych súťaží vyhlásených 
európskymi inštitúciami, alebo študenti a 
žiaci zapojených v európskych projektoch. 
Už v októbri bude vyhodnotená súťaž 
powerpointových prezentácií 10 Naj – 
Miesta, ktoré rozhodne musíte vidieť v 
Prešovskom samosprávnom kraji a 
Európskej únii, ktorú vyhlásili PSK a 
zastúpenie PSK v Bruseli. Jej víťaz 
dostane rovnako možnosť navštíviť Brusel 
- mesto, v ktorom vedľa seba žijú ľudia 
mnohých národností a kultúr.        (mna) 

 

* * * 
 

5. výročná konferencia NEEBOR 

Sieť NEEBOR Vás pozýva na 5. výročnú 
konferenciu NEEBOR. Tohtoročná 
konferencia sa uskutoční od 7. do 10. 
septembra 2010 v Prešove. 

Každoročne NEEBOR organizuje výročnú 
konferenciu v inom regióne s cieľom 
diskutovať o špecifických otázkach, ktoré 
ovplyvňujú rozvoj regiónov, miest a obcí 
na východnej hranici EÚ. Tento rok sieť 
plánuje prepojiť inovačnú politiku a 
vonkajšie vzťahy EÚ. Témou výročnej 
konferencie je “Inovatívne regióny v 
kontexte východnej vonkajšej hranice 
EÚ.”  

Viac informácii o výročnej konferencii, 
program a registráciu nájdete na 
webstránke Agentúry regionálneho rozvoja 
PSK: http://www.arrpsk.sk 

 
* * * 
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Registrácia na podujatie OPEN DAYS 
2010 je otvorená 

 
Európsky 

týždeň 
regiónov a 
miest - 

OPEN 
DAYS 

2010 sa 
uskutoční 

od 4. do 7. 
októbra v Bruseli. Hlavnou témou už 8. 
ročníka tohto podujatia je: „Stratégia EÚ 
2020: Konkurencieschopnosť, spolupráca, 
súdržnosť pre všetky regióny“. Podujatie 
Open Days je najväčšie podujatie 
regionálnej politiky. Registrácia na 
tohtoročné podujatie je od 5. júla 
sprístupnená verejnosti.  Kapacita 130 
seminárov na najrôznejšie témy, ktoré sa 
v rámci tohto podujatia uskutočnia, umožní 
prijať 6000 participantov. Registrácia 
potrvá do 22. septembra. 
Semináre, workshopy a exhibície sa 
zameriavajú na účastníkov, ktorí sa 
zaujímajú o regionálnu politiku a to 
hlavne: politikov národnej, regionálnej 
a miestnej úrovne, pracovníkov 
európskych, národných a miestnych 
verejných inštitúcií, mimovládnych 
organizácií a predstaviteľov súkromného 
sektora, ako aj zástupcov univerzít 
a predstaviteľov médií.  
Na podujatí už tradične participuje aj PSK. 
  
Viac informácií o podujatí Open Days 
2010: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm 

Participácia PSK na podujatí Open 
Days 2010: 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/medzinarodna-spolupraca/open-days/open-days-2010/ 

Registrácia: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/registration.cfm?nmenu=500 

 
* * * 

 
 

Výzvy a ponuka partnerstiev: 
 

Výzvy: 
 

Aktuálne výzvy v oblasti kultúry 

 
Dňa 17.5.2010 sa konal Informačný deň 
Kultúra 2010, ktorého hlavnou náplňou 
bolo poskytnúť bližší pohľad na program 
pre podporu spolupráce medzi kultúrnymi 
subjektmi v Európe za účelom 
vyzdvihnutia významu spoločného 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Európska komisia podporuje kultúru 
dvoma spôsobmi: 
1. Prostredníctvom kultúrnej politiky, ale 

aj premietaním kultúrneho rozmeru do 
iných oblastí záujmov EÚ, ako 
napríklad do politík priemyslu, či 
hospodárskej súťaže; 

2. Priamou finančnou podporou. 
 

Finančná podpora sa uskutočňuje 
prostredníctvom Programu Kultúra (2007 - 
2013), ale aj cez iné akcie, ako napríklad v 
rámci regionálnej politiky. Tieto dva 
aspekty sú vzájomne prepojené, keďže 
program bol vytvorený tak, aby slúžil 
rozvoju politiky v oblasti kultúry, a 
napokon aj vyzdvihoval spoločné kultúrne 
hodnoty s ohľadom na podporu kultúrneho 
dedičstva, zdieľaného európskymi 
národmi. 
 
Uzávierka na podávanie žiadostí pre 
projekty 2011 je 1. Októbra 2010. 
Projekty budú zahájené 1. mája 2011. Pre 
program Kultúra je k dispozícii celková 
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suma 400 miliónov EÚR na obdobie 
2007-2013. 
Cieľ programu: Cieľom programu je 
posilniť kultúrny priestor zdieľaný 
občanmi Európy prostredníctvom rozvoja 
medzinárodnej kultúrnej spolupráce medzi 
tvorcami, kultúrnymi aktérmi a aj 
kultúrnymi inštitúciami krajín 
zúčastnených na programe, s cieľom 
podporiť vznik európskeho občianstva. 
Program podporuje projekty spolupráce, 
organizácie, propagačné aktivity a výskum 
vo všetkých kultúrnych odvetviach, okrem 
audiovizuálneho odvetvia – pre toto 
odvetvie je samostatný program (MEDIA).  
Oprávnení žiadatelia: verejné alebo 
súkromné organizácie s právnou 
subjektivitou, s hlavnou činnosťou v 
oblasti kultúry. Žiadatelia musia mať svoje 
sídlo v jednej z oprávnených krajín, a to: 
členské štáty EÚ, krajiny EHP (Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko) a krajinami, 
kandidátske krajiny na vstup do Európskej 
únie (Chorvátsko, Turecko, 
Bývalájuhoslovanská republika 
Macedónsko), Srbsko a Čierna 
Hora.Krajiny, ktoré nie sú zaradené na 
zoznam oprávnených krajín, sú zaradené 
do skupiny tretích krajín. 
 
Oblasti činnosti podporovaných v rámci 
programu, ktoré sú zoskupené do troch 

opatrení: 
1. Podpora kultúrnych projektov 
(oblasť činnosti 1): približne 77% 
z programového        rozpočtu. 
 3 kategórie : Oblasť činnosti 1.1: Projekty 
viacročnej spolupráce: 6 partnerov zo 6 
rôznych oprávnených krajín a jeho trvanie 
je 3-5 rokov. (poskytnutie grantov v 
rozmedzí 200 000 až 500 000 EÚR , 
podpora z EÚ však nesmie byť vyššia ako 
50 % 
oprávnených nákladov.). Opatrenie 1.2.1-  
Projekty spolupráce: 3 partneri z 3 
oprávnených krajín a jej trvanie je až 2 
roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí  50 
000 -  200 000 EÚR, podpora z EÚ však 

nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených 
nákladov). Opatrenie 1.2.2Projekty 
literárnych prekladov, kde doba trvania je 
až 2 roky. (poskytnutie grantov v rozmedzí 
2 000 - 60 000 EÚR, podpora z EÚ však 
nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených 
nákladov). Oblasť činnosti 1.3: Projekty 
kultúrnej spolupráce s tretími krajinami: 3 
partneri z 3 oprávnených krajín a jej 
trvanie je až 2 roky. (poskytnutie grantov v 
rozmedzí  50 000 - 200 000 EÚR, podpora 
z EÚ však nesmie byť vyššia ako 50 % 
oprávnených nákladov).  
2. Podpora organizácií aktívnych na 

európskej úrovni v oblasti kultúry 
(oblasť činností 2): približne 10% 
z programového rozpočtu.  

Kultúrne organizácie, ktorých aktivity 
alebo plánované aktivity sú na európskej 
úrovni v oblasti kultúry, môžu získať grant 
na svoje prevádzkové náklady. V rámci 
tejto oblasti činnosti sa grant udeľuje vo 
forme podpory prevádzkových nákladov 
spojených s realizáciou pracovného 
programu týchto prijímateľských 
organizácií. V rámci tejto oblasti činnosti 
sú oprávnené štyri kategórie organizácií: 
(a) veľvyslanci,(b) siete organizácií 
podporujúcich kultúru,(c) festivaly,(d) 
politické štruktúry na podporu kultúrnej 
politiky Granty majú rozličné limity v 
závislosti od každej kategórie. Limity sa 
pohybujú od 100 000 do 600 000 EUR. 
Avšak podpora z EÚ nesmie byť vyššia 
ako 80 % všetkých oprávnených nákladov, 
alebo predpokladaných nákladov na 
navrhovaný pracovný program. 
3. Podpora analýz, zberu a šírenia 

informácií a zvyšovania vplyvu 
projektov v oblasti  kultúrnej 
spolupráce (oblasť činností 3): 
približne 5% z programového 
rozpočtu.  

Podpora Európskej únie je určená 
projektom zameraným na analýzu a šírenie 
aktivít, ktorých cieľom je zber a výskum 
údajov ako reakcia na potrebu dôkladnej 
kvantitatívnej evidencie v oblasti kultúry, 
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ako aj ich hodnotenia s ohľadom na ciele 
programu Kultúra. 
 
Viac informácií o programe, Sprievodca 
programom a kultúrne kontaktné 
miesta: 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 
Sprievodca programom: 
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call98_en.htm 
Sprievodca programom v Slovenskom 
jazyku: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/docum
ents/programme_guide_culture_11_2009_sk.pdf 
 
Kultúrne kontaktné miesto: 
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm 
 

 
* * * 

Nové výzvy v oblasti výskumu a inovácií 

Európska komisia 
poskytne 
investíciu vo 
výške takmer 
6,4 miliardy EUR 
na výskum a 
inovácie. Tento doteraz najväčší balík sa 
vzťahuje na celú škálu vedeckých 
disciplín, oblastí verejnej politiky a 
sektorov obchodu. Doteraz najväčšia 
európska investícia do oblasti vedy si 
kladie za úlohu posilniť 
konkurencieschopnosť Európy a 
pomôcť riešiť problémy, ktorým čelí 
spoločnosť, ako napríklad zmena klímy, 
bezpečnosť dodávok energie a 
bezpečnosť potravín, zdravie a starnúca 
populácia. Príjemcami finančných 
prostriedkov bude približne 16 000 
účastníkov z výskumných organizácií, 
univerzít a priemyslu vrátane asi 3 000 
malých a stredných podnikov (MSP). 

Granty sa budú udeľovať prostredníctvom 
„výziev na predloženie návrhov“ a 
hodnotení v priebehu nasledujúcich 14 
mesiacov. Mnohé výzvy sa uverejnili 20. 
júla. Balík je ekonomickým stimulom, 
ktorý by mal viesť k vytvoreniu 165 000 
pracovných miest. Takisto sa považuje za 
dlhodobú investíciu do inteligentnejšej a 
udržateľnejšej Európy, v ktorej je miesto 
pre každého. Balík je kľúčovým prvkom 
stratégie Európa 2020, a najmä hlavnej 
iniciatívy „Inovácie v Únii“, ktorá sa 
začne realizovať na jeseň 2010.  

Viac ako 1,3 miliardy EUR je vyhradených 
pre najlepších kreatívnych vedcov, ktorých 
vyberie Európska rada pre výskum. Granty 
na podporu mobility sa poskytnú 7 000 
vysoko kvalifikovaným výskumníkom 
prostredníctvom akcií Marie Curie, ktorých 
hodnota dosahuje 772 miliónov EUR. 
Najväčšiu prioritu majú malé a stredné 
podniky (MSP), ktoré sú základným 
pilierom európskeho systému inovácií a 
predstavujú 99 % všetkých európskych 
podnikov. MSP získajú takmer 800 
miliónov EUR. Po prvýkrát budú rozpočty 
ohraničené v niekoľkých oblastiach. 
Napríklad v oblasti zdravia, znalostnej 
bioekonomiky, životného prostredia a 
nanotechnológií musí účasť MSP 
dosiahnuť 35 % celkovej výšky rozpočtu v 
prípade viacerých tém. V rámci samotného 
výskumu v oblasti zdravia sa približne 206 
miliónov EUR. Približne 600 miliónov 
EUR z finančných prostriedkov na IKT sa 
vyčlenilo na infraštruktúru sietí a služieb 
ďalšej generácie, robotické systémy, 
elektronické a fotonické komponenty a 
technológie digitálneho obsahu. Viac ako 
400 miliónov EUR sa vynaloží na podporu 
výskumu spôsobov, ktorými by IKT mohli 
prispieť k riešeniu problémov 
nízkouhlíkového hospodárstva. 90 
miliónov EUR je vyčlenených na verejno-
súkromné partnerstvá v oblasti internetu 
budúcnosti s cieľom zabezpečiť 
„inteligentné“ kľúčové infraštruktúry v 
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Európe. Výskumné projekty v oblasti 
životného prostredia dostanú asi 205 
miliónov EUR.  

Rozpočet na výzvy na predloženie návrhov 
v siedmom rámcovom programe na rok 
2011 dosahuje 6,4 miliardy EUR, čo je o 
12 % viac v porovnaní s rokom 2010 (5,7 
miliardy EUR) a o 30 % viac v porovnaní s 
rokom 2009 (4,9 miliardy EUR).  

Viac informácií: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/9
66&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en 

Výzvy na predkladanie návrhov: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

 
 

* * * 
 

Výzva pre oblasť inovácií, dopravy, 
energetiky, sociálnych vecí 

 
 

Identifika čné číslo výzvy: 
nešpecifikované 
Referenčné číslo: nešpecifikované  
Program: STREDNÁ EURÓPA  
Rozpočet: 20 miliónov EUR, 85% 
spolufinancovanie z ERDF pre žiadateľov 
zo Slovenska 
Cieľ výzvy: - uľahčenie inovácií v oblasti 
strednej Európy 

- zlepšenie dostupnosti v rámci strednej 
Európy 

- využívanie enviromentálnej 
zodpovednosti 

- zlepšenie konkurencieschopnosti 
a atraktívnosti miest a regiónov  
Financované aktivity: Sedem vybraných 
tém/projektových konceptov: 

1. Podporovanie inovácií prostredníctvom 
nových konceptov klastrov so zameraním 
na nové problémy a prierezové sektorové 
témy 

2. Zlepšenie vnútrozemnských vodných 
ciest a prímorských prístavov 

3. Mestá železničných uzlov 
a Transeurópska dopravná sieť (TEN-T) 

4. Zavedenie regionálnych energetických 
konceptov  

5. Ukážka energetickej efektívnosti 
a využitie obnoviteľných zdrojov energie 
vo verejných budovách 

6. Inovatívne riešenia pre bývanie 
a starostlivosť o staršie a zraniteľnejšie 
osoby v mestách strednej Európy  

7. Zlepšená správa vecí verejných 
a riadenie infraštruktúr a služieb 
v regiónoch a mestách ovplyvnených 
demografickými zmenami  
Oprávnení žiadatelia: orgány štátnej 
správy, verejnej správy, rozvojové 
agentúry, dopravné spoločnosti, výskumné 
inštitúcie, MVO, sociálni partneri, 
združenia/asociácie (podľa projektového 
konceptu) 
Publikácia výzvy: 12. júl 2010  
Uzávierka: 17. september 2010  
Viac informácií:   
Národný kontaktný bod – Ministerstvo 
pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja SR: 
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5536  
 

 
 
 

* * *  
 

Partnerstvá: 
 

Aktuálnu ponuku partner-search nájdete na 
webovej stránke PSK: 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programygranty- 
eu/partneri-pre-projekty/partner-search.html 
 

 
 

* * * 
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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 
 

 
* * *  


