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Fotografická súťaž „Som občanom Európskej únie“
Mesto Lučenec ako hostiteľská štruktúra Europe Direct
Lučenec pri príležitosti roku občana 2013 vyhlásilo
fotografickú súťaž na tému : „SOM OBČANOM
EURÓPSKEJ ÚNIE“.
Do súťaže sa mohli občania zapojiť v termíne od 21.06
do 10.08.2013. Súťažné fotografie hodnotila odborná
porota: pán R. Kozlok, slečna B. Kmeťková a pán J.
Šnúrik. Hlavnú cenu súťaže fotoaparát Nikon Coolpix
L820 a upomienkové predmety venovalo Informačné
centrum Europe Direct Lučenec, mobilný telefón,
značkové oblečenie a upomienkové predmety venoval sponzor súťaže RETRO LC s.r.o.
Výsledky súťaže boli vyhlásené počas Dní mesta Lučenec. Výhercovia si v sobotu
24.08.2013 na Námestí republiky prebrali ceny z rúk pani primátorky mesta PhDr. A.
Pivkovej. Prvé miesto obsadila fotografia pani Miroslavy
Malčekovej , druhé miesto získal pán Boris Novák a na
treťom mieste sa umiestnil pán Peter Gajdošík.
Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom
úprimne ďakujeme.
Výstavu fotografií si môžu súťažiaci a občania mesta
prezrieť
v Informačnom
centre
Europe
Direct
Lučenec/Mestskom informačnom centre v Divadle B. S.
Timravy do konca septembra 2013 v čase otváracích
hodín Mestského informačného centra.

NOVINKY Z EÚ
Obrovské rozdiely v cenách mobilných hovorov medzi členskými krajinami
Porovnali sme rozdiely v cenách miestnych hovorov,
ktoré účtujú mobilný operátori. Najväčší rozdiel – 774 %
– je medzi najlacnejšou Litvou a najdrahším
Holandskom. Takýto veľký rozdiel jasne ukazuje potrebu
väčšieho dôrazu na vytvorenie na prehĺbenie jednotného
trhu v oblasti telekomunikácií. V prípade iných kategórií
základného tovaru a služieb na európskom jednotnom
trhu sú cenové rozdiely ďaleko menšie. Napríklad liter
mlieka kúpite kdekoľvek v EÚ za cenu medzi 0,69 a 0,99
EUR, čo predstavuje cenový rozdiel 43 %. Príležitostné
nákupy ako napr. iPad sa v celej EÚ cenovo líšia len o 11 %.
Kontakt: INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky č.5
984 01 Lučenec
Tel./fax:00421/47/4331513
E-mail: europedirect@lucenec.sk, web:www.lucenec.sk

Strana 2

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC

V septembri predstaví podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová nový balík, ktorého cieľom
je posilniť jednotný trh s telekomunikáciami.
Viac tu: europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_sk.htm
V Európskej únii došlo k zlepšeniu stavu čistenia odpadových vôd
V oblasti zberu a čistenia odpadových vôd došlo
v Európskej únii k zlepšeniam, hoci medzi jednotlivými
členskými štátmi stále pretrvávajú veľké rozdiely.
K tomuto záveru dospela Európska komisia po
zverejnení najnovších údajov o čistení odpadových vôd
v Európe. Správa Európskej komisie uvádza, že
Rakúsko, Nemecko a Holandsko, ktoré dosiahli v tejto
oblasti najväčší pokrok, do značnej miery spĺňajú
minimálne normy EÚ týkajúce sa čistenia odpadových
vôd, pričom niektoré ďalšie členské štáty sa k nim
približujú. Novšie členské štáty EÚ vrátane Slovenska, ktorých východisková pozícia je na
nižšej úrovni, dosiahli celkové zlepšenie, pokiaľ ide o zber a čistenie, a to aj napriek nižšej
miere súladu s požiadavkami. Dosiahnutý pokrok súvisí so značnou investičnou podporou
z EÚ, ktorej výška v rozpočtovom období 2007-2013 predstavuje 14,3 miliardy EUR.

EURÓPSKE SÚŤAŽE
Novinárska cena EÚ za zdravie
Máte zaujímavý článok alebo reportáž o témach
ako
sú:
prevencia
chorôb,
zdravotná
starostlivosť, systémy zdravotnej starostlivosti
a práva pacientov? Ak áno, prihláste sa do
súťaže a môžete vyhrať jednu z atraktívnych
cien.
Európska komisia vyhlásila už piaty ročník
súťaže o Novinársku cenu EÚ za zdravie. Novinári venujúci sa tejto téme môžu za svoje
príspevky získať celoeurópske uznanie a peňažnú odmenu (prvé miesto 6 500 EUR, za
druhé miesto 4 000 EUR a za tretie miesto 2 500 EUR). Stačí do 30. septembra 2013
prihlásiť svoj článok či reportáž http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sk.htm.
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Fotosúťaž pre ľudí, ktorí neunikajú súvislosti
Viac fotografií, viac nápadov a viac cien – to je
ďalší ročník fotosúťaže „Ľudské práva
v rozvojovej spolupráci“, do ktorej sa môžete
zapojiť od 6. júna do 9. septembra 2013.
Prostredníctvom fotografií budú môcť fotografi
- profesionáli aj amatéri vyjadriť svoj pohľad na
prepojenie ľudských práv a Miléniových
rozvojových cieľov, ktorých naplnenie by malo
byť dosiahnuté v roku 2015. Fotografie alebo aj
fotopríbehy je možné do súťaže prihlásiť v 9
kategóriách, ako napr. odstrániť extrémnu chudobu a hlad (1. cieľ), bojovať proti HIV/AIDS,
malárii a ďalším(6. cieľ), či inklúzia a práva zdravotne postihnutých detí - kategóriu, ktorú
sme v minulom roku pridali s cieľom upozorniť verejnosť na práva tejto marginalizovanej
skupiny ľudí. Podrobnejšie informácie o európskom projekte, téme, podmienkach súťaže,
spôsobe prihlásenia, ako aj víťazné fotografie z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže
nájdete na fotosutaz.mvro.sk/.

STÁŽE V EÚ
Kde: Nemecko
Kedy: jeseň 2013
Prihlásiť sa do: 10.09.2013
Mladí ľudia do 26 rokov a čerství absolventi stredných
škôl sa môžu prihlásiť na mesačnú stáž v Nemecku.
Náplň pracovnej stáže závisí od tvojho ukončeného
študijného odboru, potrebné je ovládať nemčinu alebo
angličtinu.
Prihlasovanie sa na stáž prebieha v troch termínoch, okrem toho septembrového sa môžeš
prihlásiť aj do 4.11. 2013 a 13.1.2014. Viac info nájdeš na cidsk.eu, v prípade záujmu
kontaktuj Centrum pre interkultúrny dialóg na office@cidsk.eu.
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AKTUÁLNE VÝZVY EÚ A SR
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadov v zmysle záväzkov SR voči EÚ –OPŽP –
P01-13-1
Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života
obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v
zmysle právnych predpisov EÚ a SR.
Termín ukončenia výzvy: 09.09.2013
Informácie: www.opzp.sk
Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity –OPZaSI- FSR - P01-13-1
Špecifickým cieľom výzvy je vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre
cca 400 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných
komunít.
Termín ukončenia výzvy: 31.10.2013
Informácie: www.fsr.gov.sk
Regenerácia sídiel ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom
prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami
Podpora revitalizácie verejných priestranstiev sídla v rámci tejto výzvy je zameraná na
obnovu a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v súvislosti s odstraňovaním
následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami v zmysle uznesenia vlády č.
566/2010.
Termín ukončenia výzvy: 30.09.2013
Informácie: www.ropka.sk

Kontakt: INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky č.5
984 01 Lučenec
Tel./fax:00421/47/4331513
E-mail: europedirect@lucenec.sk, web:www.lucenec.sk

Strana 5

