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Spravodaj ED Lučenec
február 2015
Európske mestá kultúry 2015
Aj v tomto roku bude mať Európa svoje dve hlavné mestá kultúry. Mestá Plzeň a Mons sa
rozhodli tento rok ukázať celému svetu vo veľkom štýle. Vo svojom programe ponúkajú
veľké množstvo divadelných predstavení, koncertov, výstav, umeleckých podujatí,
festivalov a mnoho iných aktivít. Tento rok bude pre všetkých veľkou príležitosťou
objavovať, čo všetko kultúra znamená, koho oslovuje a čo nám môže priniesť do
budúcnosti. Pre všetkých umelcov, organizátorov, divákov i všetkých občanov z Plzne
a Mons je to príležitosť hostiť európskych umelcov, diskutovať o európskych otázkach
a hlavne ukázať vlastnú perspektívu a originalitu.
Plzeň
V Plzni sa v tomto roku uskutoční viac ako
600 akcii. Organizátori sľubujú, že všetci
budú môcť „ochutnať“ krásu jedinečného
stretnutia tradície a inovácie. Na programe
je opera, ktorá vás dojme k slzám a výstavy,
ktoré vás naučia k tolerancii k iným kultúram.
Najviac sa môžete tešiť na Francúzsky
cirkus, na výstavu Ateliéru Jiřího Trnku, na
medzinárodný folklórny festival CIOFF, na
Tanec Praha a na mnoho ďalších podujatí a
výnimočných projektov.
Mons
Belgické mesto Mons v nádhernom Valónskom regióne je pripravené zapojiť do aktivít
Európskeho hlavného mesta aj niekoľko ďalších miest a vytvoriť tak tzv. kreatívny
región s takmer 300 hlavnými akciami a s tisíckou kultúrnych a umeleckých aktivít.
Tento projekt však nie je iba o kultúre, ako znie aj jeden zo sloganov mesta, ide hlavne
o otváranie brán predstavivosti a príležitosť, ako ukázať svetu možnosti celej generácii
mladých ľudí.
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Novinky z EÚ
Miliarda eur na podporu zamestnanosti mladých
Každý piaty mladý človek do 25 rokov je v rámci Európskej únie bez práce, na
Slovensku je to skoro každý tretí mladý človek (približne 60 000 osôb). Naši mladí
ľudia však potrebujú prácu a potrebujú ju teraz. Európska komisia prichádza
začiatkom februára 2015 s návrhom, že už tento rok uvoľní 1 miliardu eur
z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v EÚ.
V dôsledku tohto návrhu sa suma
predbežného financovania, ktorú členské
štáty získajú na podporu zamestnanosti
mladých ľudí, zvýši až na 30-násobok a
rýchlejšie sa dostane až k 650 000 mladým
ľuďom (namiesto 22 000), ktorým pomôže
zamestnať sa. Je to dobrá správa aj pre
Slovensko, ktoré patrí medzi 8 krajín EÚ,
ktoré majú v oblasti nezamestnanosti
mladých najväčšie problémy. Prostriedky poputujú predovšetkým na projekty,
ktoré budú mladým ľuďom garantovať, že do 4 mesiacoch po tom, ako stratia
prácu alebo ukončia štúdium, dostanú jednu z troch možností: 1) ponuku
práce, 2) ponuku odbornej stáže alebo3) možnosť ďalšieho vzdelávania.
Zimná hospodárska prognóza
Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú zimnú hospodársku prognózu.
Prvýkrát od roku 2007 očakávame, že ekonomiky všetkých členských štátov EÚ
by mali začať rásť.
Na základe predpovede sa rovnako očakáva, že ekonomická činnosť v EÚ a v
eurozóne sa v priebehu tohto roka mierne zlepší a v roku 2016 nadobudne ešte
rýchlejšie tempo. Rast podľa prognózy dosiahne tento rok úroveň 1,7 % v EÚ ako
celku a 1,3 % v eurozóne.
Vzhľadom na slabé investičné prostredie a vysokú nezamestnanosť sú však
vyhliadky rastu v celej Európe stále obmedzené.
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Viac sa dozviete na uvedených odkazoch:
Link na tlačovú správu:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4085_sk.htm
Údaje podľa krajín:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter_forecast_en.htm
Správa o Slovensku (v AJ):
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_winter/sk_en.pdf

Sledujte debatu o reforme financovania rozpočtu EÚ
Ako reformovať financovanie európskeho rozpočtu? Táto otázka sa počas rokovaní
o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2014 až 2020 ukázala ako jeden z najspornejších
bodov. Európsky rozpočet v súčasnosti tvoria najmä príspevky členských štátov.
Zmeniť doterajší systém financovanie nebude jednoduché. Práve preto bola
vytvorená skupina na vysokej úrovni, ktorá skúma možnosti financovania z vlastných
zdrojov.
Jej predseda, bývalý taliansky
premiér Mario Monti, zavíta vo
štvrtok do Parlamentu, kde bude
s členmi rozpočtového výboru
diskutovať o tom, čo všetko sa
jeho skupine doteraz podarilo
dosiahnuť. Priamy prenos ich
rozpravy môžete sledovať na
našom webovom portáli.
Skupina na vysokej úrovni pre
vlastné zdroje sa skladá z predstaviteľov troch hlavných inštitúcií, ktoré sa podieľajú
na zostavovaní rozpočtu - Európskej komisie, Parlamentu a Rady. Je úlohou je
preskúmať, kto koľko prispieva do rozpočtu Únie. V decembri 2014 publikovala
svoju prvú hodnotiacu správu, v ktorej sa uvádza, že systém financovania rozpočtu
neprešiel za posledných 25 žiadnymi zásadnými zmenami. Práve o tejto správe bude
Mario Monti diskutovať s poslancami z rozpočtového výboru. Na pokrytie svojich
výdavkov má Únia svoje vlastné zdroje, ktorými sú napríklad colné poplatky či podiel
z DPH a priame národné príspevky, ktorých výška závisí od bohatstva jednotlivých
krajín. Európsky parlament si želá, aby sa tento systém zjednodušil a aby bol rozpočet
EÚ menej závislý od národných príspevkov. Jeho prijímanie bolo počas posledných
rokov obzvlášť zložité, najmä preto, lebo každá krajina sa snažila presadzovať svoj
vlastný uhol pohľadu. Reforma systému však bude vyžadovať súhlas všetkých 28
členských štátov.
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Európske súťaže
Súťaž pre maliarov/ky
Kde: Ankara (Turecko)
Kedy: 15.01.-23.05.2015
Prihlásiť sa do: 26.03.2015
Súťaž New Age Collection 2015 organizuje RC Art Gallery a je určená študentom a
študentkám umenia vyšších ročníkov z celého sveta. Tie najlepšie diela sa stretnú na
spoločnej výstave.
Akceptované budú len práce maľové olejovými farbami na maliarske plátno
alebo akrylovými farbami. Súťažiaci pošlú fotografiu
nezarámovaného diela vo veľkosti od 1 mb do 2 mb vo formáte
jpeg. Autor/ka tiež pošle svoj portrét s fotografiou ako pracuje
na diele. Jpeg spolu so žiadosťou je potrebné poslať na info@
newacollection.com medzi 15. januárom a 16. marcom 2015.
Porota obrázky vyhodnotí a vyberie 250 najlepších prác,
ktorých autorov/ky oznámi 6. apríla. Tí budú originály diel
povinní poslať galérii do 27. apríla 2015. V máji sa bude konať
výstava, porota vyberie 10 víťazných prác, tie budú ocenené a
ich autori pozvaní na vyhodnotenie 16. mája 2015.
Viac info o súťaži na newacollection.com.

Čo pre TEBA znamená zjednotená Európa?
Súťaž videonahrávok
Rozšírením EÚ sa v Európe odstránili bariéry a kontinent sa zjednotil okolo spoločných
cieľov a hodnôt svojich obyvateľov. EÚ bola spočiatku vytvorená ako projekt mieru a
stability pre európsky kontinent. Tieto ciele časom presvedčili čoraz viac krajín, aby sa
pridali k šiestim zakladajúcim členom EÚ. EÚ má dnes 28 členských štátov a jej dvere
sú otvorené pre ďalšie európske krajiny, ktoré sa chcú stať jej členmi a sú odhodlané
posilňovať mier, demokraciu, stabilitu a prosperitu. Proces rozširovania v súčasnosti
prebieha s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, bývalou Juhoslovanskou republikou
Macedónsko, Islandom (vyjednávania s Islandom boli prerušené po rozhodnutí
islandskej vlády), Kosovom, Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom.
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozšírenie s potešením vyhlasuje súťaž
videonahrávok s názvom „Čo pre teba znamená zjednotená Európa?“, do ktorej
sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 13 až 15 rokov z členských štátov EÚ, ako aj z
kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín juhovýchodnej Európy.
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Ukáž svoju kreativitu a vyhraj výlet do Bruselu! Podeľ sa o skúsenosti a názory v
minútovej videonahrávke!
Bližšie info na http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/
index_en.htm

Európske stáže
Stáž v EuroFonde

Kde: Dublin (IR)
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 27.02.2015

EuroFond umožní niekoľkým absolventom/kám vysokých škôl získať stáž.
Stážista/ka bude mať svojho mentora, ktorý bude dohliadať na jeho/jej
začlenenie do tímu a prideľovanie pracovných povinností, podľa jeho/jej
skúseností. Kandidáti/ky by mali ovládať dva jazyky EÚ na dobrej úrovni,
z ktorých jedným musí byť angličtina. Stáž je platená a mesačná mzda
predstavuje 1 247 eur.
Viac info nájdeš na eurofond.europa.eu.
Stáž v YPE
Kde: Bratislava
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr

Platforma vzdelávania o politike alebo Youth Politics Education hľadá
stážistu/ku pre kampane a marketing.
Pod vedením skúseného mentora bude pomáhať s vymýšľaním a následnou
realizáciou kampaní pre programy YPE počas celého roka. Stačí poslať svoj
životopis na info@ype.sk.
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Granty SR a EÚ
Študenti do sveta
Deadline: 15.04.2015
Max. výška grantu: 5 000 eur

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov/ky,
aby prostredníctvom zahraničných stáží získali potrebné vedomosti a
skúsenosti a motiváciu vrátiť sa domov a zúžitkovať ich v praxi.
Štipendium je určené na nediplomovú výmennú študijnú stáž na prestížnej
zahraničnej univerzite, maximálne v období jedného roka.
Žiadosť o štipendium by mala obsahovať vyplnený formulár, motivačný list,
životopis uchádzača/ky, referencie od dvoch pedagógov, výpis študijných
výsledkov, potvrdenie pozvania zahraničnou univerzitou, rozpočet a kópiu
občianskeho preukazu.
Viac info na nadaciatatrabanky.sk.

Stredoškoláci do sveta
Deadline: 10.03.2015
Max. výška grantu: 1 500 eur

Nadácia Tatra banky opäť otvára grantový program, ktorý podporuje
slovenských študentov a študentky stredných škôl, najmä gymnázií a
odborných SŠ s maturitou.
Vybraným uchádzačom poskytne grant na pokrytie časti nákladov
spojených s krátkodobým a dlhodobým štúdiom, najviac však na jeden
rok, na škole podobného zamerania v zahraničí.
Spolu rozdelí grant vo výške 80 000 eur, pričom jeden žiadateľ môže dostať
najviac 1 500 eur. O grant sa môžete uchádzať vyplnením formulára CV
a online formulára.
Viac info na nadaciatatrabanky.sk.
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Pohoda za mestom
Deadline: 25.02.2015
Max. výška grantu: 3 500 eur

Program Pohoda za mestom podporí projekty, ktorých cieľom je upraviť,
oživiť nejaké miesto na oddych, šport a trávenie voľného času.
O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v
miestnej komunite, samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných
objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou
organizáciou. Projekt sa musí týkať mesta s počtom obyvateľov nad 25
000, ktoré je verejne prístupné, ale nemusí byť uvedené v katastri daného
mesta. Prihlásiš sa formulárom, a detailné informácie pre žiadateľov sú
na ekopolis.sk.
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