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Dôvodová správa 
 
 
 Prešovský samosprávny kraj realizuje svoje aktivity na európskej scéne po deväť 
rokov. PSK patrí medzi európske regióny, ktoré kontinuálne a aktívne pôsobia v Bruseli. 
 Počas uplynulého roka sa príprava nového programovacieho obdobia postupne 
rozšírila z európskej úrovne do členských štátov. Od zverejnenia viacročného finančného 
rámca, legislatívneho balíka kohéznej politiky a spoločného strategického rámca pre obdobie 
2014-2020 prebiehali intenzívne rokovania v rámci jednotlivých inštitúcií EÚ. Do týchto 
procesov vstupoval svojimi aktivitami PSK. S prípravou nového sedemročného finančného 
rámca sa začali formovať aj podporné programy EÚ.  
 Energetické a environmentálne potreby v kraji, ako aj európske trendy v oblasti 
klimatických zmien viedli PSK k zapojeniu sa do európskych iniciatív, sledovania 
energetickej politiky EÚ a využívania európskej finančnej pomoci v tejto oblasti. PSK má 
záujem realizovať investície a prijať opatrenia, ktoré budú smerovať k zvýšeniu energetickej 
účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.  
 Novým partnerstvom pre PSK sa stal Dohovor primátorov a starostov, ku ktorému 
pristúpil kraj vo februári 2012. PSK sa stal prvý územný koordinátor Dohovoru v rámci 
Slovenska a EÚ12. Kontinuálne niekoľkoročné pôsobenie v sieti NEEBOR a Monitorovacej 
platforme Európa 2020 sa osvedčilo. Priama účasť v troch partnerstvách umožňuje PSK 
tlmočiť svoje stanoviská k aktuálnym strategickým témam; rozvíjať spoluprácu na európskej 
úrovni; realizovať strategické rozvojové aktivity.  

Zastúpenie PSK v Bruseli pokračovalo v šírení informácií z európskych zdrojov do 
regiónu. Komunikácia bola cielená na odbornú sféru vzhľadom na pripravovanú novú 
legislatívu kohéznej politiky, ako aj na potenciálnych prijímateľov európskych grantov. 
Pozitívne možno hodnotiť narastajúci záujem o informácie k európskym programom 
a grantom. K vyššej informovanosti o EÚ prispievajú školy svojou angažovanosťou 
a záujmom o európske aktivity. 

K pozitívnej prezentácii PSK na európskej úrovni prispeli dve podujatia: siedma účasť 
PSK na Dni otvorených dverí na Výbore regiónov a Energetický deň, ktorým sa PSK po prvý 
krát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie. Energetický deň spustil informačnú 
kampaň v kraji a oslovil s významnou európskou témou laickú aj odbornú verejnosť. 

Deviaty rok PSK v Bruseli bol realizovaný v novom sídle, ktoré je v blízkosti 
európskych inštitúcií a v samotnej budove je zastúpených mnoho regiónov, miest, asociácií a 
kancelária Dohovoru primátorov a starostov. 
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Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli 
za II. polrok 2011 a I. polrok 2012 

  
 
V období júl 2011 – jún 2012 pokračovalo zastúpenie v napĺňaní priorít:  
 

1. Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 
2. Zapájanie PSK do európskych partnerstiev 
3. Informovanie o politikách, programoch a výzvach EÚ 
4. Prezentácia PSK na európskych podujatiach 
5. Zázemie PSK v Bruseli 

 
 
 

PRIORITA 1 
 
Presadzovanie záujmov PSK na európskej úrovni 

 
Zastúpenie v Bruseli udržiavalo svoje dlhodobé kontakty a rozvíjalo nové 

európske väzby. V záujme presadzovania záujmov PSK bolo v uplynulom roku 
zrealizovaných 130 stretnutí a účastí na seminároch a konferenciách.  

Počas roka bolo sledované široké spektrum oblastí: návrh sedemročného 
finančného rámca EÚ, nové nariadenia eurofondov a príprava programovacieho obdobia 
2014-2020, nové európske programy, stratégia Európa 2020 a NPR, implementácia 
štrukturálnych fondov na Slovensku, cezhraničný program SR-PL, ENPI, politika EÚ pre 
energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, finančný nástroj ELENA, Dohovor 
primátorov a starostov, podpora inovácií, výskumu a vývoja, TEN-T, vzdelávanie.  
 
 
Nové nariadenia kohéznej politiky EÚ 2014-2020 
 
Začiatkom októbra 2011 zverejnila 
Európska komisia (EK) návrh 
legislatívneho balíka pre politiku 
súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 
2020. Týmto sa oficiálne rokovania 
medzi európskymi inštitúciami 
a členskými štátmi. Počíta sa                      
s prijatím uvedených nariadení 
do konca roku 2012, aby sa v roku 
2014 mohla začať realizovať nová 
generácia programov politiky 
súdržnosti. 
 Tento návrh obsahuje: rámcové nariadenie, v ktorom sa ustanovujú spoločné 
pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), 
Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky 
fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH); tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF 
a Kohézny fond; dve nariadenia zamerané na cieľ európskej územnej spolupráce a Európske 
zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS); dve nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie 
sa globalizácii (EGF) a programe pre sociálnu zmenu a inováciu; oznámenie o Fonde 
solidarity Európskej únie (FSEÚ). 
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 Legislatívny balík doplnila EK o návrh Spoločného strategického rámca (SSR) 
v marci 2012, ktorý má byť nápomocný pri určovaní strategického smerovania eurofondov 
pre obdobie 2014-2020. SSR bude základom pre prípravu partnerskej zmluvy, čím sa členské 
štáty zaviažu splniť ciele stratégie Európa 2020. 
 Európsky parlament, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, ako aj 
Rada v uplynulom období pracovali na svojich stanoviskách a rokovali k týmto návrhom.               
Do tejto diskusie vstúpil PSK cez aktívne prispievanie k stanoviskám Výboru regiónov. 
Nakoľko národné pozície SR neboli doposiaľ navrhnuté, PSK sa zapájal do diskusií na 
európskej úrovni. Odbor regionálneho rozvoja v súčinnosti so zastúpením v Bruseli 
pripravil a zaslal viacero príspevkov k stanoviskám. Informácie z aktuálneho 
európskeho diania v tejto oblasti boli priebežne zasielané na relevantné zložky PSK. 
 Významným aspektom pre vyjednávania legislatívneho balíka nariadení 
kohéznej politiky je viacročný finančný rámec (VFR) EÚ pre obdobie 2014-2020. V tejto 
oblasti prebiehali rokovania podľa priorít poľského a dánskeho predsedníctva. EK navrhla, 
aby sa na nástroje politiky súdržnosti v rokoch 2014 –2020 pridelilo 336 miliárd EUR, čo je 
podstatná položka v rozpočte EÚ. K dohode by malo prísť do konca roka 2012.  
 
  
Udržateľný energetický rozvoj 
 

V Prešovskom kraji zaznamenávame vysoký záujem o oblasť 
obnoviteľných zdrojov energie, zelených technológií a energetickú 
účinnosť. Zároveň Prešovský samosprávny kraj vníma túto oblasť ako 
potenciál pre rozvoj svojho územia, ktorý povedie aj k tvorbe nových 
pracovných príležitostí. Energetické a environmentálne potreby v kraji, 
ako aj európske trendy v oblasti klimatických zmien viedli PSK 

k zapojeniu sa do európskych iniciatív, sledovania energetickej politiky EÚ a využívania 
európskej finančnej pomoci v tejto oblasti. 
 PSK vstúpil do Dohovoru primátorov a starostov s cieľom zmobilizovať aktérov na 
svojom území v oblasti energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie 
(OZE). PSK má záujem realizovať investície a prijať opatrenia, ktoré budú smerovať k 
zvýšeniu energetickej účinnosti a do obnoviteľných zdrojov energie. Takto sa PSK ako 
územný koordinátor Dohovoru primátorov a starostov bude snažiť znížiť emisie CO2 
na svojom území o minimálne 20% do roku 2020. Trvalo udržateľné energetické 
plánovanie prinesie rozvoj miestneho hospodárstva, vytváranie pracovných miest, zvýšenie 
energetickej bezpečnosti, zlepšenie kvality života, zlepšenia v poskytovaní verejných služieb.                       
(podrobnejšie o Dohovore primátorov a starostov v priorite 2) 

Znižovanie energetickej spotreby a využívanie OZE je 
z úrovne EÚ každoročne podporované aj prostredníctvom 
Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW). Európska 
iniciatíva EUSEW si získava každým rokom viac 
podporovateľov, ku ktorým sa pridal tento rok aj Prešovský 

kraj.  (podrobnejšie o Energetickom dni a EUSEW v prioritách 3 a 4) 
 Na európskej úrovni sa v oblasti energetickej efektívnosti prijalo niekoľko 
iniciatív, ktoré podporujú smerovanie PSK. V apríli navrhla EK novú smernicu 
k energetickej efektívnosti, ktoré sa bude mať vplyv aj na verejný sektor. K návrhu 
nariadenia prebiehajú rokovania a finálne znenie by malo byť prijaté do konca roka 2012. 
V júli 2011 bol tiež zriadený Európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF), 
ktorý vznikol z nevyčerpaných zdrojov v rámci Európskeho programu na oživenie 
hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky 
(EEPR). V návrhoch legislatívneho balíka eurofondov Európska komisia navrhla, aby sa         
6% alokovaných zdrojov na členský štát v konvergenčné regióny smerovalo do 
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energetickej efektívnosti a OZE. Uvedené percento je v štádiu negociácie a dá sa 
predpokladať, že bude ešte vyššie.  

EK spolu s Európskou investičnou bankou vytvorila 
technickú pomoc ELENA na podporu regionálnym 
a miestnym samosprávam. Cieľom je spojiť rozptýlené 
miestne projekty do systematických investícií a zabezpečiť ich 
výnosnosť. Nástroj ELENA je financovaný prostredníctvom 
programu Inteligentná energia pre Európu. Úroveň 

spolufinancovania je 90% oprávnených nákladov. Multiplikačný efekt investície je 20, 
minimálna hodnota investícií 50 mil. eur. Práve túto možnosť zvažuje využiť PSK spolu 
s mestami a obcami pre počiatočné aktivity v oblasti udržateľnej energie v regióne. 
 
 
Stratégia Európa 2020 a Národné programy reforiem SR 

 
Pre európske inštitúcie znamená stratégia Európa 2020 
hlavné strategické smerovanie EÚ. V tejto súvislosti sa 
zastúpenie v Bruseli v spolupráci s Odborom regionálneho 
rozvoja PSK snažia zapájať do európskych procesov. 
V Monitorovacej platforme stratégie Európa 2020 je PSK 
aktívnym členom, ktorého príspevky sú súčasťou výstupov 

prieskumov, stanovísk a monitorovacích správ Výboru regiónov. Tie sú základom pre 
vyjednávania Výboru regiónov s ostatnými európskymi inštitúciami. 
 Návrh legislatívneho balíka o eurofondoch je priamo prepojený na stratégiu Európa 
2020. Zámerom je využiť zdroje EÚ cez politiku súdržnosti na dosiahnutie stanovených 
cieľov stratégie Európa 2020. Ďalším strategickým dokumentom, ktorý je priamo 
previazaný na európsku stratégiu je Národný program reforiem SR (NPR). Ten bol po 
druhý krát predložený Európskej komisii v rámci európskeho semestra. 
 V apríli 2012 bol schválený strategický dokument NPR Slovenskej republiky. PSK 
mal opäť záujem aktívne sa podieľať na príprave a realizácií Národného programu reforiem, 
ktorým sa vláda SR zaviazala napĺňať ciele stratégie Európa 2020. Ani v tomto roku však 
regionálna samospráva nebola zaangažovaná do procesu. Jediným priestorom bolo pre PSK 
a ostatné samosprávne kraje pripomienkové konanie k NPR, v rámci ktorého neboli 
akceptované zásadné pripomienky krajov.  
 Doposiaľ v inštitucionálnom zabezpečení realizácie NPR SR absentuje územná 
samospráva. Aj z tohto dôvodu Výbor regiónov podporuje myšlienku územnej dohody, 
ktorou si členské štáty nastavia mechanizmus realizácie NPR vzhľadom na kompetencie 
jednotlivých úrovní – národnej, regionálnej a lokálnej. K možnej územnej dohode v rámci 
Slovenska zastúpenie pripravilo podklady pre zasadnutia SK8.   
 
 
Horizont 2020 a inovačná politika EÚ 
 

V novembri 2011 Európska komisia predstavila nový program pod 
názvom Horizont 2020 v hodnote 80 miliárd EUR. Ide o balík opatrení 
na podporu výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti v Európe.  
Horizont 2020 je kľúčovým pilierom Inovácie v Únii, hlavnej iniciatívy 
stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť 
Európy v celosvetovom meradle. O návrhu EK bude rokovať Rada 
a Európsky parlament s cieľom prijať ho do konca roku 2013.  
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 Horizont 2020 prvýkrát spája financovanie výskumu a inovácií z viacerých 
programov do jediného programu. Zároveň sa EK snaží o súčinnosť s finančnými 
prostriedkami v rámci politiky súdržnosti EÚ, aby bolo možné otvoriť program väčšiemu 
počtu účastníkov z celej Európy. Horizont 2020 určí potenciálne centrá excelentnosti 
v regiónoch s nižšou výkonnosťou a ponúkne im politické poradenstvo a podporu, zatiaľ 
čo na modernizáciu infraštruktúry a vybavenia sa budú môcť použiť štrukturálne 
fondy.  
 Malé a stredné podniky budú môcť využívať finančné prostriedky vo výške približne 
8,6 miliardy EUR, ktoré sa im vyčlenili ako vyjadrenie uznania zásadnej úlohy, ktorú 
zohrávajú v oblasti inovácií. 5,75 miliardy EUR (+ 21 %) vyčlení na akcie Marie Curie, 
v rámci ktorých sa od ich zavedenia v roku 1996 podporilo odborné vzdelávanie, mobilita a 
rozvoj zručností viac ako 50 000 výskumných pracovníkov. Dôležitou súčasťou programu 
Horizont 2020 bude EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút, v ktorom sa spoja 
najlepšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné strediská a podniky. EK navrhla 
podstatne zvýšiť podporu EIT a to na 2,8 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020 (zvýšenie 
oproti 309 miliónom EUR od jeho zavedenia v roku 2008).  
 
 
Susedská politika EÚ 

 
Sieť NEEBOR nadviazala na svoje stanovisko k cezhraničnému 
komponentu ENPI a rokovala so zástupcami DG AIDCO a 
DG DEVCO o aktuálnom vývoji prípravy tohto nástroja susedskej 
politiky EÚ. V rámci diskusie boli predstavené návrhy EK a otvorené 
problematické oblasti v procese implementácie. K danej téme odznel 

príspevok predstaviteľky DG DEVCO na výročnej konferencii NEEBOR. Vývoj v tejto 
oblasti je priebežne konzultovaný s Odborom cezhraničných programov PSK. Prvé 
rokovania medzi členskými štátmi a EK prebehli, negociácie sa prenášajú na úroveň 
programov.  Slovensko bude mať oprávnené územie hraničiace s Ukrajinou opäť v programe 
štyroch krajín Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina aj v období 2014-2020. 
 
 Okrem uvedených oblastí priebežne prebiehali rokovania na tieto témy: 
implementácia ROP, teritoriálna spolupráca a príprava cezhraničného programu          
SR-PL, využitie finančného nástroja JEREMIE, budúcnosť RIC a možnosti využitia 
inovačných voucherov. 

 
  
Hodnotenie 
 

 
 Počas uplynulého roka sa príprava nového programovacieho obdobia postupne 
rozšírila z európskej úrovne do členských štátov. Od zverejnenia VFR, legislatívneho balíka 
kohéznej politiky a SSR pre obdobie 2014-2020 prebiehali intenzívne rokovania v rámci 
jednotlivých inštitúcií EÚ. Do týchto procesov vstupoval svojimi aktivitami PSK. Na 
národnej úrovni sa uskutočnili prvé kroky v tejto súvislosti, ktoré však do minimálnej miery 
resp. žiadnej zohľadnili návrhy a pripomienky PSK. Včasné zapojenie samosprávy do 
prípravy strategických dokumentov a následnej implementácie na základe princípu 
partnerstva a viacúrovňového riadenia bude kritické pre čerpanie eurofondov po roku 2013.  

PSK sa akčne zhostil novej úlohy územného koordinátora Dohovoru primátorov 
a starostov, keď zorganizoval Energetický deň a pripravuje sa na využitie nástroja ELENA. 
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PRIORITA 2 
 
Zapájanie PSK do európskych partnerstiev 
 
 V sledovanom období zastúpenie podporovalo zapojenie PSK v troch európskych 
partnerstvách. Kraj pokračoval vo svojej aktívnej účasti v sieti NEEBOR, v ktorej je 
zakladajúcim členom od decembra 2005. Región aj naďalej aktívne prispieval do 
Monitorovacej platformy Európa 2020, kde je členom od novembra 2006. Novým 
partnerstvom pre PSK sa stal Dohovor primátorov a starostov, ku ktorému pristúpil kraj 
vo februári 2012. 
 
 
Sieť NEEBOR - Sieť regiónov na východnej vonkajšej hranici EÚ 
 

Aktivity siete NEEBOR boli počas uplynulého roka 
podporované zastúpením, ktoré absolvovalo 6 pracovných 
stretnutí. Sieť sa sústredila na prípravu výročnej 
konferencie pod názvom „Dialógy na európskej hranici“ 

v Nórsku. V tejto súvislosti sa konali stretnutia s cieľom získať informácie o aktuálnom 
vývoji budúcej susedskej politiky EÚ.  
 Vzhľadom na ukončený projekt v rámci programu INTERREG IVC sa partneri siete 
NEEBOR dohodli na príprave ďalšieho spoločného projektu. Ide o projekt zameraný na 
„town twinning“, ktorý bol podaný na výzvu v progra me Európa pre občanov, pod 
akciou 2 opatrenie 2.2. Vedúcim partnerom je grécke mesto 
Alexandropolis a partermi projektu sú: Agentúra regionálneho 
rozvoja PSK, Agentúra regionálneho rozvoja maďarského regiónu 
Észak-Alföld, estónske mesto Rakvere, Regionálna rada Severnej 
Karélie. Projekt „Twinning s externými susediacimi partnermi: 
Prehľad a príležitosti“ počíta s aktivitami počas roku 2013. 
Výsledky danej výzvy budú zverejnené na jeseň 2012. 
 
 
Monitorovacia platforma Európa 2020  

 
PSK pokračoval v aktívnom zapojení v Monitorovacej platforme 
Európa 2020, to je priebežne koordinované s Odborom regionálneho 
rozvoja PSK. Prešovský kraj prispieval svojimi stanoviskami do 
konzultácií a prieskumov, ktoré prebiehali v rámci platformy.   
Išlo o nasledujúce oblasti: Stratégia Európa 2020 v praxi, územné 
dohody a NPR, viacročný finančný rámec a program pre sociálnu 
zmenu a inováciu. 
Úsilie naďalej pokračovalo zahrnúť PSK do Národného programu 
reforiem, ktorý prenáša stratégiu Európa 2020 do členskej krajiny. 

Zatiaľ regionálna samospráva mohla vstúpiť do procesu len z vlastnej iniciatívy v rámci 
pripomienkovacieho konania. V tom však pripomienky PSK neboli zväčša akceptované.  
 Doterajší stav je v línií so zisteniami verejného prieskumu platformy, ktoré sú 
základom monitorovacej správy 2011 Výboru regiónov. Jedným z hlavných zistení tohto 
prieskumu, do ktorého sa zapojil PSK bola stále veľká rezerva v zapojení regionálnej 
a miestnej samosprávy do národných programov reforiem. Prieskum o aktuálnom vývoji 
stratégie Európa 2020 v členských štátoch bol uzavretý v júni, jeho výstupy budú zverejnené 
v októbri 2012. Aj do tohto prieskumu sa zapojil PSK. 
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Dohovor primátorov a starostov 
 
Dohovor primátorov a starostov je celospoločenská európska 
iniciatíva združujúca orgány miestnej a regionálnej samosprávy, 
ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov 
prispením k cieľom „3x20“ v oblasti energetiky a ochrany klímy 
Európskeho spoločenstva. V decembri roku 2008 po prijatí 
klimaticko-energetického balíčka prijala Európska komisia 

rozhodnutie priamo zapojiť miestnych a regionálnych činiteľov do plnenia cieľov EÚ. 
 Doteraz podporilo Dohovor 4198 signatárov, ktorí predstavujú 165,8 mil. obyvateľov 
EÚ. Z toho je: 108 koordinátorov dohovoru; 72 podporných štruktúr; 1669 podaných akčných 
plánov udržateľného energetického rozvoja (SEAP); 320 schválených SEAP. 
Táto iniciatíva si získava každým mesiacom signatárov a jej 
vplyv narastá nielen v Európe, ale aj vo svete. Európska 
komisia pokladá národných a územných koordinátorov 
za kľúčových pomocníkov kancelárie Dohovoru 
primátorov a starostov. Tí zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
pri oslovovaní orgánov miestnej samosprávy v rámci ich 
území. Poskytujú technickú, finančnú, administratívnu 
a politickú podporu signatárom, ktorí ju potrebujú ku 
splneniu svojich záväzkov. 
Vývoj a mnohé stretnutia viedli PSK k tomu, aby sa stal 
prvým územným koordinátorom na Slovensku, aj 
v rámci nových členských krajín – EÚ12. Na svojom              
16. zasadnutí Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho 
kraja schválilo Dohodu o partnerstve pre Dohovor 
primátorov a starostov v Prešovskom kraji a splnomocnilo 
predsedu PSK k jej podpísaniu s Generálnym riaditeľstvom 
pre energetiku Európskej komisie. Dohoda o partnerstve 
pre Dohovor primátorov a starostov v Prešovskom kraji 
bola podpísaná 27. februára 2012.  
 
 
Hodnotenie 
 

 
Priama účasť v troch partnerstvách umožňuje PSK tlmočiť svoje stanoviská k 

aktuálnym strategickým témam; rozvíjať spoluprácu na európskej úrovni; realizovať 
strategické rozvojové aktivity. Týmto spôsobom sa kraj snaží využívať európsku dimenziu 
pre rozvoj svojho územia. Kontinuálne niekoľkoročné pôsobenie v sieti NEEBOR 
a Monitorovacej platforme Európa 2020 sa osvedčilo. PSK sa v týchto členstvách prejavil ako 
stabilný a spoľahlivý partner. Novou výzvou je úloha územného koordinátora Dohovoru, 
ktorej sa PSK zhostil akčne v júni 2012 a zorganizoval prvý Energetický deň. Snahou bude 
zapojiť mestá a obce do Dohovoru primátorov a starostov v najbližšom období. 

Tieto platformy sú a budú pre kraj prínosom len za podpory a aktívnej účasti 
vnútorných štruktúr PSK. Vďaka súčinnosti s vedením, relevantnými odbormi a oddeleniami 
Úradu PSK, ARR PSK mohlo byť zastúpenie v Bruseli aktívne v týchto troch partnerstvách. 
Pozitívny efekt sa podarilo dosiahnuť cez spoluprácu s organizáciami PSK, samosprávou, 
odbornou verejnosťou a zainteresovanými partnermi.  
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PRIORITA 3 
 
Informovanie o politikách, programoch a výzvach EÚ 
 
 Zastúpenie PSK v Bruseli naďalej podporovalo informovanosť v regióne                           
o  politikách, programoch, výzvach, možnostiach zapojenia do projektov a aktuálnych témach 
v Európskej únii.  
 Vplyv európskych politík na rozvoj PSK je zreteľný. Aj vzhľadom na končiace sa 
programy a pripravované obdobie 2014-2020 ostáva informovanosť kľúčovou. Taktiež 
narastá záujem o podporné programy EÚ. Zastúpenie preto získava a následne 
postupuje informácie z diania v európskych inštitúciách.  
 K zvyšovaniu informovanosti prispievajú európske podujatia organizované 
v PSK, akým bol prvý Energetický deň. Prínosným je tiež zapojenie stredných 
a základných škôl do európskych súťaží. 
 
  
Aktivity 
 
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch a výzvach 
 

Počas roka sprostredkovalo Zastúpenie PSK v Bruseli 140 informácií 
z európskych zdrojov. Poskytnuté informácie sa týkali ponuky partnerstiev pre stredné, 
základné a vysoké školy, výskumníkov a podnikateľov, kultúrne a sociálne organizácie, mestá 
a obce; výziev európskych programov;  konzultácií k novým európskym programom pre 
obdobie 2014-2020; zverejneného sedemročného finančného rámca EÚ; pripravovaným 
nariadeniam eurofondov. Tieto informácie boli podľa relevantnosti zasielané na odbory Úradu 
PSK, poslancom PSK, mestám, obciam, zariadeniam PSK a subjektom v regióne.  

Na webstránke PSK boli zverejnené aktuálne informácie. Sekcie súvisiace 
s politikami obdobia 2014-2020 boli priebežne upravované, aby sa zabezpečila ich 
automatická aktuálnosť. Na stránke bolo doplnené prelinkovanie na verejné konzultácie 
v slovenčine, ktorá je aktualizovaná z európskych zdrojov. Ďalším doplnkom bude 
sprístupnenie služby Euractivu na webstránke PSK, čím sa zabezpečí aktuálne zverejňovanie 
informácií z diania EÚ. 
 Mnoho informácií bolo zaslaných emailom alebo sprostredkovaných telefonicky. 
Priame konzultácie využíva čoraz viac organizácií a jednotlivcov. Vďaka výhodnému 
telefónnemu spojeniu cez internet mnoho konzultácií prebieha telefonicky, ako aj v rámci 
osobných stretnutí v Bruseli a v kraji. 
 
 
Súťaž v kreslení pre žiakov základných škôl „Môj región, moja krajina“  

 
V tomto roku sa do európskej súťaže výtvarných prác žiakov 
základných škôl zapojila Spojená škola v Poprade. Súťaž v kreslení 
prebehla na tému „Krajina, tradície, aktivity.“ Úlohou mladých 
tvorcov bolo vyjadriť niektorú z regionálnych tradícií alebo aktivít cez 
zobrazenie krajiny. Do súťaže žiakov od 7 do 12 rokov bolo 
zapojených sedem krajín: Belgicko, Estónsko, Írsko, Litva, Poľsko, 
Slovensko a Spojené kráľovstvo.  
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Do európskeho kola boli vybraté tri 
najvydarenejšie diela, ktoré autori 
doplnili krátkym popisom. Víťazmi 
súťaže sa stali Jazmína Martinková, 
Fedor Župník, Matej Ševčík. Diela troch 
mladých výtvarníkov boli počas 
mesiaca december 2011 vystavené vo 
Výbore regiónov v Bruseli, kde 
prezentovali Prešovský samosprávny 
kraj. Trojica žiakov, ako aj samotná 
Spojená škola v Poprade bola 
odmenená cenami a informatívnymi 
materiálmi o EÚ. Tie osobne žiakom 
a škole odovzdal podpredseda PSK 
Anton Danko 18. januára 2012 
v Poprade.  
 
 
 
Návšteva víťazov súťaže stredných škôl v Bruseli  

 
Po siedmy krát sa do súťaže stredných škôl, ktorú organizujú 
členovia Výboru regiónov skupiny EA zapojila škola z PSK. 
V tomto roku kraj na európskej úrovni zastupovalo 
Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Súťaž sa 
konala v siedmich krajinách EÚ a to v Poľsku, Estónsku, Írsku, 
Litve, Rumunsku, Veľkej Británie a na Slovensku.  

 Cieľom bolo podporiť diskusiu medzi študentmi o budúcnosti EÚ a úlohe mládeže 
v Európe. Súťaž pozostávala z vedomostného kvízu a z napísania stratégie na tému aktívneho 
starnutia.  
 Víťazi súťaže Zuzana 
Drotárová a Martin Tokár výborne 
vystihli tému a navrhli opatrenia, ktoré 
by zlepšili starnutie občanom v ich 
meste. Právom obaja študenti za 
odmenu navštívili Brusel v dňoch         
2. - 4. mája 2012. Študenti v rámci 
programu absolvovali diskusiu 
s členmi Výboru regiónov, zúčastnili 
sa na plenárnom zasadnutí, navštívili 
Európsky parlament a vo voľných 
chvíľach obdivovali historické krásy 
Bruselu. 
 Študenti Gymnázia vo Svidníku zároveň reprezentovali región. Výborne sa zhostili 
úlohy vyslancov, keď na zasadnutí skupiny EA pútavou prezentáciou v angličtine 
predstavili svoju školu, mesto a región. Spoznávací pobyt študentov zaznamenal 
Magazín PSK vo svojom májovom vydaní. 
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Energetický deň v Prešovskom kraji 
 
Dňa 20. júna PSK sa po prvýkrát konal Energetický deň 
v Prešovskom samosprávnom kraji. Energetický deň je súčasťou 
celoeurópskeho podujatia, ktoré každoročne organizuje Európska únia - 
Európsky týždeň udržateľnej energie. Spomenutá aktivita je priblížená 
pod prioritou 4. Počas jedného týždňa sa v regióne šírili informácie o 
problematike znižovania energetickej spotreby a využívania 
obnoviteľných zdrojov energií.  

Táto čoraz významnejšia téma si získala priestor nielen u odborníkov, ale aj verejnosti. 
Vďaka obrovskej podpore 40 stredných škôl a kultúrnych zariadení sa podarilo už 
v prvom ročníku osloviť nemalú laickú verejnosť. Odborná verejnosť sa tiež aktívne 
zapojila do Energetického dňa, 
počas ktorého diskutovala na 
aktuálnu tému v rámci workshopu. 
Ten bol informačne podporený 
telemostom s kanceláriou Dohovoru 
primátorov a starostov a tematickými 
brožúrami Dohovoru. Workshop 
sprevádzala fotografická súťaž, do 
ktorej prispeli jednotlivci 60 
fotografiami na tému udržateľnej 
energie v regióne. Oficiálne založenie 
Energetického klastra v Prešovskom 
kraji umocnilo význam tohto 
európskeho podujatia v PSK. 
  
 
Hodnotenie 
 

 
 Zastúpenie PSK v Bruseli pokračovalo v šírení informácií z európskych zdrojov do 

regiónu. Komunikácia bola cielená na odbornú sféru vzhľadom na pripravovanú novú 
legislatívu kohéznej politiky, ako aj na potenciálnych prijímateľov európskych grantov. 
V záujme zabezpečenia pravidelnej aktualizácie európskeho obsahu webstránky PSK bude 
prínosom sprístupnenie bezplatnej služby RSS Euractivu.  

Pozitívne možno hodnotiť narastajúci záujem o informácie k európskym programom 
a grantom. Napriek tomu, že odozva prichádza ku koncu sedemročného obdobia, svedčí 
o tom, že subjekty sa snažia využiť aj iné zdroje ako eurofondy. Ak sa tento trend podarí 
udržať, spustením nového programovacieho obdobia budú žiadatelia pripravený reagovať na 
prvé výzvy nových európskych programov od roku 2014. 

Informovanosť bola podporená aj podujatím zameraným na udržateľnú energiu, ktorá 
v regióne predstavuje vysoký rozvojový potenciál. Prvý Energetický deň spustil informačnú 
kampaň v kraji a oslovil s významnou európskou témou verejnosť laickú aj odbornú. 

K vyššej informovanosti o EÚ prispievajú školy svojou angažovanosťou a záujmom 
o európske aktivity. V tomto smere je pozitívne, že stredné a základné školy vítajú príležitosť 
zapojiť sa do európskych súťaží, ktoré im sprostredkuje zastúpenie. Súťaže sa svojim 
charakterom snažia priblížiť európske záležitosti študentom. Zároveň sa školy aj študenti 
zapájajú do týchto súťaží  na vysokej úrovni a mnohokrát prekračujú európsky štandard.  
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PRIORITA 4 
 
Prezentácia PSK na európskych podujatiach 
 
 V uplynulom roku boli zrealizované dve prezentačné podujatia európskeho 
rozmeru. Do tradičného podujatia Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ sa kraj 
zapojil už po siedmy krát. Novinkou bola prvá účasť PSK na Európskom týždni 
udržateľnej energie. Región zviditeľnili stredoškolskí študenti a žiaci základnej školy, ktorí 
sa zapojili do európskych súťaží.  
 
 
Aktivity 
 
Deň otvorených dverí 12. mája v Bruseli: Festival Európy 
  

Pri príležitosti už 20. ročníka Festivalu Európy otvorili 
svoje dvere pre verejnosť inštitúcie EÚ aj v tomto roku. 
Každoročne sa do tohto podujatia zapája aj Prešovský 
samosprávny kraj, ktorý prispieva svojou prezentáciou 
na Dni otvorených dverí vo Výbore regiónov.  

V sobotu 12. mája predstavilo 50 európskych regiónov a vybrané mestá svoje zaujímavosti 
a špecifiká návštevníkom z Európy a sveta. Prešovský samosprávny kraj nadviazal na 
vynikajúcu spoluprácu z minuloročného ročníka a inovovanú prezentáciu štyroch 
regiónov podporil aj tento krát. Štvorka regiónov Abruzzo z Talianska, Pardubický kraj 
z Českej republiky, Lubuské vojvodstvo 
z Poľska a PSK pripravila spoločný stánok 
plný zábavy, zaujímavosti a informácií. 
Deti spoznávali krásy cez puzzle 
s obrázkami kraja a dospelí si preverovali 
znalosti o našom regióne cez kvízové 
otázky. Návštevníci partnerského stánku si 
odniesli suveníry, nálepku mapky kraja 
v pase a propagačné materiály.  
V Deň otvorených dverí navštívilo Výbor 
regiónov okolo 3000 návštevníkov. Pri 
stánku PSK sa zastavovali záujemcovia 
z ďalekých zemí ako Čína, Japonsko, Irán, 
z rôznych krajín Európy a domáceho 
Valónska a Flámska.  
 
 
Energetický týždeň udržateľnej energie 

 
Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je najväčším 
európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti 
obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie 
energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutia a 
komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej, 

národnej a európskej úrovni. Európsky týždeň udržateľnej energie sa pravidelne uskutočňuje 
od roku 2005. Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa konal 18. – 22. júna.  
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 Po prvý krát sa PSK zapojil do tejto európskej iniciatívy a zorganizoval 
Energetický deň. 20. júna bol pod záštitou predsedu PSK zorganizovaný odborný 
workshop pre samosprávu a expertov, do ktorého cez telemost prispela svojou 
prezentáciou zástupkyňa kancelárie Dohovoru J. Cicmanová. Obohatením podujatia bola 
fotografická súťaž Zelená energia. Oficiálne založenie Energetického klastra Prešovského 
kraja bolo významným prínosom. Okrem 
odborných aktivít prebiehali podujatia určené pre 
verejnosť na 40 kultúrnych inštitúciách a stredných 
školách, ktoré sa tejto novej výzvy zhostili 
unikátne. 
 PSK ako územný koordinátor získal 
možnosť zviditeľnenia Energetického dňa na 
stránkach Dohovoru a webovej platforme 
EUSEW, kde boli zverejnené všetky aktivity 
v kraji. Tla čová správa z Energetického dňa 
bola zaslaná mediálnemu tímu EUSEW 
a európskym inštitúciám.  
  Svojimi aktivitami prispel PSK 
k narastajúcej európskej iniciatíve, v rámci ktorej 
sa udialo tento rok 990 podujatí v 52 krajinách. 
 
 
Hodnotenie 
  
  
 K pozitívnej prezentácii PSK na európskej úrovni prispeli obe uvedené podujatia. 
Siedmou účasťou na Dni otvorených dverí na Výbore regiónov kraj potvrdil 
kontinuálny záujem priblížiť historické, kultúrne a prírodné krásy verejnosti nielen z Európy. 
Prezentačný stánok zároveň využili zahraniční turisti na získanie praktických informácií pre 
dovolenky na Slovensku a v regióne. Už po druhý ročník v stánku PSK počas celého dňa 
vypomáhala dobrovoľníčka. 
 Najvýznamnejším európskym podujatím bol Energetický deň, ktorým sa PSK po prvý 
krát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie. Prvý ročník Energetického dňa v kraji 
zaznamenal veľkú podporu, keď sa doň spolu s PSK zapojilo 40 organizácií. Prebiehajúce 
akcie v regióne boli zverejnené na webstránke EUSEW a Dohovoru, tiež o nich boli 
informované európske inštitúcie. Aktivity sa podarilo úspešne zrealizovať vďaka 
zaangažovanosti spolupracujúcich kultúrnych inštitúcií, stredných škôl, odborných 
organizácií a vnútorných štruktúr Úradu PSK. 
 Región tiež zviditeľnili dvaja stredoškolskí študenti zo Svidníka, ktorí zvíťazili 
v európskej súťaži a navštívili európske inštitúcie v Bruseli. K propagácii kraja prispeli 
aj žiaci základnej školy v Poprade, ktorých výtvarné diela zdobili priestory Výboru regiónov. 
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PRIORITA 5 
 
Zázemie PSK v Bruseli 
 

Zastúpenie PSK v Bruseli funguje už deviaty 
rok. Toto kontinuálne a stabilné pôsobenie v centrále 
EÚ poskytuje zázemie pre predstaviteľov PSK 
a subjekty z regiónu, ktoré túto možnosť pravidelne 
využívajú. 

Nové sídlo je hodnotené pozitívne, keďže je 
v blízkosti európskych inštitúcií. V samotnej budove 
je zastúpených mnoho regiónov, miest, asociácií, 
ako aj kancelária Dohovoru primátorov a starostov. 

Zastúpenie bolo počas uplynulého roka 
priebežne navštevované a v jeho priestoroch sa konali 
stretnutia. Oproti minulému roku počet návštev z PSK 
poklesol. Narastajúci trend má priame 
kontaktovanie zastúpenia buď emailom alebo 
telefonicky. IP spojenie sa osvedčilo, keďže aj napriek 
vzdialenosti zastúpenie v Bruseli je možné kontaktovať 
za sumu bežného hovoru na Slovensku. Túto možnosť 
využíva čoraz viac samospráv, organizácií a jednotlivcov.  
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2011  
 

Júl 
2011 

29.6.-1.7. Návšteva dvoch študentov Gymnázia v Medzilaborciach v Bruseli 
- víťazi stredoškolskej súťaže EA Výboru regiónov 

 11.7. Stretnutie zástupcov českých a slovenských regiónov 
Téma: Výmena informácií a OPEN DAYS 2011 

 12.7. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 15.7.  Stretnutie neformálnej sieti ROTOPI 
Téma: Návrh viacročného rozpočtu EÚ a pripravovaný legislatívy 
balíček pre kohéznu politiku 2014-2020 

August 
2011 

23.8. Zastupiteľstvo PSK 
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2010 a            
I. polrok 2011 

 júl-august Príprava podkladov pre SK8 – územné dohody 
 

September 
2011 

8.9. Rokovanie k programu PL-SR, Prešov 

 19.9. Podujatie v rámci Týždňa Malopoľského vojvodstva v Bruseli 
 

 21.9. Seminár srbských regiónov a miest vo Výbore regiónov 
  

 22.9. Stretnutie k projektu CLIQ – Inovácie v únii 
 

 22.9. Rokovanie so zástupcom DG ENER 
Téma: Technická pomoc ELENA a Dohovor primátorov a 
starostov 

 26.9.  Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: VFR, SSS a vývoj rokovaní kohéznej politiky 

 27.9. Stretnutie pracovnej skupiny sieti NEEBOR 
Téma: Zhodnotenie výročnej konferencie v Prešove a aktuality 

 27.9. Stretnutie s novým zástupcom Podkarpatského vojvodstva v 
Bruseli 

 29.9. Stretnutie so zástupkyňou mesta Niš 
Téma: Fungovanie regionálneho zastúpenia v Bruseli 

Október 
2011 

3.10. Stretnutie so zástupcom Monitorovacej platformy Európa 2020 
Téma: NPR SR a aktuálny prieskum Výboru regiónov 

 4.10. Seminár k VFR 2014-2020, Výbor regiónov 
 

 5.10. Stretnutie so zástupcami DG REGIO 
Téma: Aktuálny vývoj kohéznej politiky 

 5.10. Stretnutie so zástupcom regiónu hlavného mesta Brusel 
Téma: Vzájomná spolupráca 

 5.-6.10. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 6.10. Týždeň MSP v Bruseli – výstava v EP 
Stretnutie s vystavujúcou podnikateľkou z Popradu 

 10.-11.10. Rokovanie predsedov samosprávnych krajov a hajtmanov českých 
krajov s eurokomisármi 

 10.10. Stretnutie predsedu PSK s predstaviteľom DG ENER 
Téma: Technická pomoc ELENA a Dohovor primátorov 
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 11.-12.10. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 12.10. Stretnutie k projektu sieti NEEBOR 
Téma: Realizácia projektu a zámery nových projektov 

 10.–13.10. Podujatie OPEN DAYS 2011 – Európsky týždeň regiónov a miest  
 

 13.10. Stretnutie so zástupkyňou Ministerstva hospodárstva 
Téma: Dohovor primátorov a starostov, ELENA, IEE 

 18.10. Stretnutie so zástupcami dvoch slovenských médií 
Téma: Pôsobenie zastúpenia v Bruseli 

 20.-21.10. Európske kultúrne fórum 
  

 24.10. Fórum: Slovensko v Európskej únii, Košice 
 

 26.10. Deň otvorených dverí PSK, Prešov 

November 
2011 

3.11. Stretnutie pracovnej skupiny siete NEEBOR 
Téma: Akčný plán, výročná konferencia v Nórsku, návrh 
projektových zámerov 

  9.11. Seminár: Východné partnerstvo 
 

 22.11. Európske ocenenie U4energy – súťaž pre školy 
 

 23.11. Stretnutie so zástupcami ICLEI 
Téma: energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie 

 24.11. Stretnutie so zástupcami DG REGIO 
Téma: Aktuálny vývoj kohéznej politiky, implementácia 
eurofondov na Slovensku 

 28.11. Seminár: Robiť biznis jednoduchším - kontaktné body 
 

 29.11. Výročná konferencia Dohovoru primátorov a starostov 
 

 30.11. Stretnutie s radkyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Vývoj rokovaní kohéznej politiky 

December 
2011 

1.12. Seminár: Potenciál MSP – iniciatíva EUREKA 

 2.12. Stretnutie pracovnej skupiny siete NEEBOR so zástupcami DG 
DEVCO a DG AIDCO 
Téma: Vývoj prípravy ENPI pre obdobie 2014-2020 

 5.-6.12. Inovačná konvencia – medzinárodné fórum 
 

 9.12. Stretnutie k OPEN DAYS 
Téma: Spustenie 10. ročníka 

 12.12. Fórum CEMR: Vládnutie v partnerstve 
 

 13.12. Fórum Výboru regiónov: Výskum a inovácie 
 

  20.12. Odovzdávanie ceny PSK v Prešove 
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2012 
 

Január 
2012 

17.1. Seminár EuropeAid 
Téma: ePRAG 

 18.1. Informačný deň k programu URBACT 
 

 18.1. Stretnutie s predstaviteľom kancelárie Dohovoru primátorov 
a starostov 
Téma: Príprava vstupu PSK ako územného koordinátora 
Dohovoru 

 20.1. Konzultácia Výboru regiónov 
Téma: Erazmus pre všetkých 

 23.1. Konzultácia Výboru regiónov 
Téma: Kohézny fond 

 24.1. Informačný deň k programu IEE 
Téma: Spustenie nových výziev v rámci programu Inteligentná 
energia Európa 

 25.-26.1. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 25.1. Konzultácia Výboru regiónov 
Téma: TEN-T 

 26.1. Rozhovor pre štúdiu Univerzity v Antverpách 
 

Február 
2012 

6.-7.2. Karpatská konvencia 
Téma: Karpatský regiónu v období po roku 2013 

 7.2. Prijatie predstaviteľov Únie miest, Karpatského euroregiónu 
a REC (3 osoby) 

 15.-16.1. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 16.2. URBAN fórum 
 

 17.2. Stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja 
Téma: Budúce programovacie obdobie 

 17.2. Informačné stretnutie k výzve MLEI 
 

 20.2. Prípravné stretnutie partnerov k OPEN DOORS – 12. mája vo 
Výbore regiónov 

 27.-28.2. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 28.2. Konzultácia Výboru regiónov 
Téma: Horizont 2020 

 29.2.-1.3. Konferencia ERC 
 

Marec 
2012 

6.3. Stretnutie s predstaviteľom kancelárie Dohovoru primátorov 
a starostov 
Téma: Vstup PSK ako územného koordinátora Dohovoru 

 7.3. Informačný seminár k Erazmu pre mladých podnikateľov 
 

 7.3. Debrífing po samite EÚ na Stálom zastúpení SR pri EÚ 
 



  17 

 
 

8.3. Stretnutie so zástupcom DG REGIO 
Téma: Cezhraničný program PL-SR 

 8.3. Stretnutie so zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
a predstaviteľom BIC 
Téma: SSS na Slovensku 

 12.3. Stretnutie s asistentkou poslanca EP M. Mikolášika 
Téma: Spolupráca pre pripravovanú zahraničnú cestu  

 19.3. Stretnutie pracovnej skupiny siete NEEBOR 
Téma: Výročná konferencia v Nórsku a nový spoločný projekt 

 19.3. Stretnutie s regionálnym zástupcom Podkarpatského vojvodstva 
Téma: Konferencia k TEN-T v Európskom parlamente – október 
2012 

 20.3. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

 26.3. Stretnutie so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ 
Téma: Vývoj rokovaní kohéznej politiky a NPR SR  

 27.3 Konzultácia Výboru regiónov 
Téma: Európska územná spolupráca 

Apríl 
2012 

11.4. Stretnutie s predstaviteľom SOPK Prešov 
Téma: Dohovor primátorov a starostov, Energetický deň v PSK 

 19.4. Stretnutie so zástupcom ERC 
Téma: Granty ERC 

 25.4. Stretnutie so zástupcom DG ENER 
Téma: Technická pomoc ELENA - príprava 

 25.4. Stretnutie so zástupcami kancelárie Dohovoru primátorov 
Téma: Príprava Energetického dňa v PSK a workshop 

 26.4. Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj, Európsky parlament 
 

Máj 
2012 

2.-4.5. Návšteva dvoch študentov Gymnázia duklianskych hrdinov vo 
Svidníku v Bruseli - víťazi stredoškolskej súťaže EA Výboru 
regiónov 

 3.-4.5. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov 
 

 12.5. Deň otvorených dverí na inštitúciách EÚ v Bruseli: Festival 
európskych regiónov a miest za účastí PSK 

 21.5. Seminár: Sociálne inovácie 
 

 23.5. Pracovné stretnutie k príprave Európskeho týždňa udržateľnej 
energie 

 máj Príprava a podanie spoločného projektu siete NEEBOR v rámci 
programu Európa pre občanov 

Jún 
2012 

4.6. Stretnutie so zástupcami DG EMPL 
Téma: Priority samosprávnych krajov pre obdobie 2014-2020 

 7.6. Stretnutie so zástupcami jednotky pre Slovensko, DG REGIO 
Téma: RIC, SSS, regionálny rozvojový fond, JEREMIE, 

 11.6. Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli 
Téma: Kultúrna diplomacia 

 12.6. Stretnutie so zástupkyňou Euroregiónu Karpaty 
 

 13.6. Teritoriálny dialóg 
Téma: Stratégia Európa 2020 a NPR 
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 18.-22.6. Prvý Energetický deň v PSK 
Európsky týždeň udržateľnej energie 

 20.6. Prípravné stretnutie k technickej asistencii ELENA 
 

 21.6. Rokovanie pracovnej skupiny SR-PL, Stará Ľubovňa 
 

 25.6. Príprava projektu technickej asistencii ELENA a stretnutia 1.7.                
v Prešove 

 27.6. Stretnutie so zástupcami Dunajského klastra 
Téme: Predstavenie Dunajského klastra 

 
 
Celkovo bolo zrealizovaných 130 stretnutí a účastí na seminároch, konferenciách a 
podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu 
a networkingu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


