
 
Dôvodová správa 

 
 
 V  záujme úspešného ukončenia európskeho projektu yBBregion - Mládež a regióny 
v Bruseli sa zastúpenie sústredilo na implementáciu projektových aktivít v priebehu roka. 
Projekt začal 1. mája 2014 a bol finančne podporený cez program Mládež v akcii. Počas 
dvoch rokov malo možnosť 20 mladých ľudí z Prešovského kraja navštíviť Brusel a osobne 
zažiť európske dianie. Celkovo sa zúčastnilo 80 mládežníkov z partnerských regiónov na 
štyroch trojmesačných pobytoch v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a štyroch 
dvojtýždenných mládežníckych výmenách v Bruseli. Projektom bolo podporené neformálne 
vzdelávanie v regióne. V súvislosti s týmto európskym projektom sa zastúpenie venovalo 
politikám vzdelávania a mládeže. Išlo o validáciu schopností a kompetencií získaných počas 
neformálneho vzdelávania, vyhodnotenie strategického rámca vzdelávania a odbornej 
prípravy a agendu nových zručností pre Európu. 

V energetickej a klimatickej politike boli zaznamenané významné kroky európskych 
inštitúcii spojené s konferenciou COP21 v Paríži. Európska komisia vydala prvú Správu 
o stave energetickej únie a navrhla spôsob ratifikácie dohody z Paríža v mene Európskej únie. 
Klimatická agenda sa premietla aj do Dohovoru primátorov a starostov, ktorý bol rozšírený 
o iniciatívu Mayors Adapt. Dohovor primátorov a starostov je iniciatívou miest a regiónov, 
ktorá má čoraz viac signatárov a nadobúda globálny charakter. Svedčí o tom záujem OSN 
a Európskej komisie spojiť Dohovor s iniciatívou Compact Mayors. K tomuto spojeniu má 
dôjsť začiatkom roka 2017, kedy bude spustený Globálny dohovor primátorov a starostov pre 
klímu a energiu. 

Európske programy vstúpili do druhého roku sedemročného obdobia a preto sa 
pozornosť venovala pracovným programom Európskej komisie a harmonogramom výziev. 
Tie sú základom pre prípravu projektových zámerov. Napriek vysokej konkurencii 
a náročnosti prípravy projektov je dôležité získavať finančné zdroje  z európskych programov. 
Očakáva sa revízia kohéznej politiky po roku 2020, ktorou sa pravdepodobne do značnej 
miery zmení systém a preto skúsenosti z iných programov budú cennou výhodou. 
 V tomto roku sa PSK prezentoval na dvoch podujatiach v Bruseli. Išlo o výstavu 
fotografií z Prešovského kraja, ktorou zastúpenie predstavilo jeden región Slovenska pri 
príležitosti nadchádzajúceho predsedníctva v Európskej únii. Druhým podujatím bola účasť 
PSK na Dni otvorených dverí európskych inštitúcii pri príležitosti Dňa Európy.  

Tri samosprávne kraje pôsobiace v Bruseli spojili sily pred predsedníctvom Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únii. Od januára 2016 sú PSK, KSK a BSK v nových spoločných 
priestoroch. Regionálne zastúpenia sa nachádzajú v renovovanej historickej budove 
Renewable Energy House – REH (Dom obnoviteľných energií), ktorá je v európskej štvrti 
v blízkosti Výboru regiónov.  
 

 
 

 
 
 

 


