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Novinky z EÚ

Nezamestnanosť v EÚ postupne klesá

Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu je súčasná úroveň nezamestnanosti v krajinách
Eurozóny na najnižšej úrovni od apríla 2012. Aktuálne (údaje za január) je v eurozóne
nezamestnaných 11.2% obyvateľov, presne pred rokom to bolo 11.8%.
V EU28 je aktuálna úroveň nezamestnanosti 9,8%, pred rokom bola 10.6%. Čo sa týka
Slovenska, trend je rovnako priaznivý, v januári 2015 bola nezamestnanosť 12.5% (tj. 339
000 osôb bez práce), v porovnaní s 13.9% v januári minulého roka.

Opatrenia smerom k daňovej transparentnosti
Európska komisia predložila balík opatrení v
oblasti daňovej transparentnosti. Je to jeden z
krokov v rámci plánov bojovať proti unikaniu
daňovým povinnostiam a škodlivej daňovej
súťaži v EÚ. Kľúčovým prvkom je návrh na
zavedenie automatickej výmeny informácií
o záväzných daňových stanoviskách medzi
členskými štátmi.
Podľa odhadov stojí vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam právnických osôb členské
štáty miliardu eur ročne. Takisto znemožňuje
spravodlivé rozdelenie zaťaženia medzi
daňových poplatníkov a spravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi. Spoločnosti sa
totiž spoliehajú na zložitosť daňových pravidiel a nedostatočnú spoluprácu medzi členskými
štátmi, to zneužívajú na presun svojich ziskov a minimalizáciu zdanenia.
Ak chceme tieto problémy odstrániť, je potrebná lepšia transparentnosť a spolupráca.
Podrobnosti návrhu:
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_sk.htm
Otázky a odpovede: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_en.htm

Vyše 169 miliónov Eur na naše cesty
Európska komisia schválila investíciu viac ako 169 miliónov Eur z Kohézneho fondu na
výstavbu cestného úseku v okrese Ružomberok. Ide o 15 km úsek diaľnice D1 Hubová –
Ivachnová. EÚ pokryje 85% nákladov.
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Tento projekt významne zlepší dopravné podmienky
v tomto okrese, ako aj dopravné spojenie ľudom
pracujúcim v priemyselných oblastiach Považia
„Po prijatí dvoch veľkých dopravných projektov na
Slovensku minulý mesiac, rada podpisujem aj tento.
Lepšie prepojenia sú pre krajinu dôležité. Konkrétne
cestná infraštruktúra má veľký vplyv na kvalitu
každodenného života ľudí, ale aj na atraktivitu oblasti
pre podnikanie.” povedala Corina Cretu, európska
komisárka zodpovedná za regionálnu politiku.

150 miliónov na ovocie do škôl
Na Program podpory konzumácie ovocia na školách v školskom roku 2015/2016 bolo
schválených 150 miliónov Eur. Sumu navrhla Európska komisia a odobrili ju členské štáty.
„Slovensko v rámci programu Ovocie do škôl získa na nasledujúci školský rok z európskych
prostriedkov viac ako 2,6 milióna Eur. Naším cieľom je pomôcť deťom vytvoriť si zdravé
stravovacie návyky a bojovať tak proti rozmáhajúcej sa detskej obezite.“ povedal Dušan
Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Nahrávka citátu:
Program bude mať dosah na 12 miliónov detí vo veku 6 až 10 rokov v 25 zapojených členských
štátoch. Program podpory konzumácie ovocia na školách vznikol v roku 2009 a členské štáty
sa doňho zapájajú dobrovoľne.
Vo kontexte klesajúcej konzumácie ovocia medzi deťmi
je cieľom tohto Programu riešenie problémov nevhodnej
výživy, podpora boja proti obezite a zlepšenie povedomia
samotných detí o zdravej strave a zdravých stravovacích
návykoch.
Od roku 2014 je možné v rámci tohto programu podporovať
aj súvisiace vzdelávacie aktivity, ktoré vysvetlia výhody
zdravého stravovania.
Program na Slovensku:
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries/slovakia/index_sk.htm
Zodpovední za Program na Slovensku:
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/eu-countries/slovakia/index_en.htm
Tabuľka alokácií pre všetky členské štáty: http://ec.europa.eu/agriculture/
newsroom/196_en.pdf

Eurobarometer: kybernetická bezpečnosť
Počítačová kriminalita je narastajúci problém: pre svetovú ekonomiku ide o straty niekoľko
miliárd eur ročne, v obehu je viac ako 150 000 vírusov a každý deň sa stanú obeťou počítačovej
kriminality milióny ľudí. Európska komisia prijíma príslušné legislatívne opatrenia, ktoré
sa zameriavajú na boj proti počítačovej kriminalite (napr. detská pornografia, útoky na
informačné systémy, online podvody a falšovanie).
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V tejto súvislosti bol zrealizovaný prieskum
Eurobarometer,
ktorý
mapuje
oblasť
kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých
členských krajinách EÚ.
„Digitálne technológie a internet sú dôležitým
pilierom
európskej
ekonomiky.
Počet
kybernetických útokov však v Európe rastie
každým dňom. Európske krajiny si uvedomujú, že ak budú voči týmto hrozbám postupovať
jednotlivo, budú ešte viac zraniteľné. Len spoločným postupom a spoluprácou na európskej
úrovni možno účinne bojovať proti negatívnym dopadom počítačovej kriminality“, uviedol
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Ako je na tom podľa prieskumu Slovensko?
Na Slovensku využívajú internet dve tretiny (69%) ľudí, 55% ho využíva denne a 14% občas.
Dôvodmi sú: emaily (84%), správy - viac ako polovica Slovákov (55%) ich číta online, 54% používa
sociálne siete a 51% internetbanking. O rizikách počítačovej kriminality je na Slovensku dobre
informovaná necelá polovica občanov: 47%. Najlepšie sú v rámci EÚ informovaní obyvatelia
Dánska, Holandska a Švédska. V porovnaní s väčšinou členských krajín EÚ sú obyvatelia
Slovenska vystavení kybernetickým útokom v menšej miere. S počítačovou kriminalitou sa
slovenskí užívatelia stretli hlavne v podobe zisteného škodlivého softvéru (28%), 17% má
skúsenosť aj s emailom alebo telefonátom, ktorý ich podvodne žiadal o prístup k počítaču alebo
o prihlasovacie či osobné údaje. Približne polovica užívateľov internetu na Slovensku (51%) má
nainštalovaný antivírusový softvér. Tretina užívateľov neotvára emaily od ľudí, ktorých nepozná
(35%) a navštevuje len tie internetové stránky, ktoré pozná a dôveruje im (31%). 23% užívateľov
internetu si pravidelne mení heslá.

Takmer 2500 nebezpečných výrobkov stiahnutých z trhu EÚ
Vďaka fungujúcemu systému včasného varovania bolo v roku 2014 stiahnutých z európskeho
trhu takmer 2 500 nebezpečných výrobkov - od hračiek až po motorové vozidlá.
Systém včasného varovania o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch slúži na rýchlu
výmenu informácií medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Vďaka nemu je možné
účinne a včas prijať príslušné opatrenia ako náhle sa na spoločnom trhu objaví pre spotrebiteľov
nebezpečný výrobok.
„Každý výrobok v Európe musí byť pre našich občanov bezpečný. Výrobky, ktoré môžu
spotrebiteľom uškodiť, sa musia z trhu čo najrýchlejšie odstrániť. Preto sme vytvorili systém
včasného varovania. V priebehu rokov sa ukázalo, že ide o veľmi efektívny prostriedok ochrany
európskych spotrebiteľov. Je to veľmi praktický príklad spolupráce EÚ v prospech našich
občanov,“ uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.
Najrizikovejšie kategórie v roku 2014: hračky (28 %), oblečenie, textílie a módne doplnky (23
%). Najčastejšie oznamované riziká: riziko poranenia, chemické riziká a riziko udusenia.
Odkiaľ pochádzajú?
Čína - ako v roku 2013, aj minulý rok sa 64 % celkového počtu oznámení o nebezpečných
výrobkoch týkalo výrobkov pochádzajúcich z Číny. Do systému je v súčasnosti zapojených
31 krajín (EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).
Viac informácií vrátane grafov nájdete v tlačovej správe
Úplné štatistické údaje: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm
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Európske súťaže
Máš projekt na spracovanie dát?

Kde: celé Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 07.04.2015
Mladé talenty dátovej žurnalistiky môžu zabojovať o cenu od Google. Súťaž je určená
študentom a mladým ľuďom do 30 rokov. Stačí prihlásiť svoj nápad ako využiť a analyzovať
verejné dáta a nájsť v nich súvislosti, ktoré v spravodajstve nenájdeme, no pre verejnosť sú
prínosné. Môžeš sa prihlásiť sám/a aj ako tím s projektovým zámerom alebo rozpracovaným
projektom. Vyplň prihlášku a pošli ju spolu s projektom na vladimir.cabak@osf.sk alebo
novinarskacena@osf.sk. Víťaz získava finančnú odmenu vo výške 830 eur. Zároveň si môže
vybrať médium, resp. redakciu, kde by projekt mal byť realizovaný.
Viac info na novinarskacena.sk.

Dramaticky mladí

Kde: celé Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 20.04.2015
Divadelný ústav hľadá mladých dramatikov/
čky do 18 rokov. Jedná sa o 6. ročník súťaže
Dramaticky mladí. Súťaž je určená žiakom/
čkam ZŠ a SŠ. Úlohou je napísať divadelnú hru
v ľubovoľnom žánri. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutoční v rámci 11. ročníka
festivalu Nová dráma 2014. Svoje texty
posielajte na fyzickú adresu Divadelného
ústavu v Bratislave ako aj elektronicky na
adresu marek.godovic@theatre.sk. K textu
priložte aj svoje kontaktné údaje a svoj vek.
Viac info na theatre.sk.

Kreatívna súťaž pre mladých

Kde: EÚ
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 30.05.2015
Rakúsky filmový festival This human world v spolupráci s Informačnou službou OSN (UNIS)
Viedeň a UNHCR organizuje súťaž pre deti a mládež od 10 do 20 rokov. Úlohou súťažiacich
je vytvoriť krátky film, fotku, fotopríbeh, kresbu alebo koláž na tému “Hrdinovia”. Príspevok
je nutné prihlásiť do 30. mája a poslať ho do 10. októbra 2015. Pri prácach by mali kreatívne
pracovať so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a zlepšovať tak svoje vedomosti o
ľudskoprávnej tematike.
Viac info na unis.unvienna.org.
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Európske stáže
Príležitosti v EÚ

Kde: Bratislava (SK), Brusel (BE)
Kedy: 2015-2016
Prihlásiť sa do: priebežne
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ pripravilo nový projekt pracovných príležitostí pre
mladých ľudí. Budú sa môcť sa zapojiť do prípravy a realizácie predsedníctva v troch
oblastiach:
1. Vo verejnej službe – oblasť logistiky, IT a komunikácie a prezentácie. Príležitosti budú
vypísané pred letom 2015.
2. Stáže v Bratislave a v Bruseli – príležitosti uverejnia na jeseň 2015.
3. Mladí ako styční dôstojníci (liaison officers) – študenti/ky, ktorí budú sprevádzať
delegácie z členských krajín EÚ počas podujatí a rokovaní v Bratislave. Príležitosti
uverejnia začiatkom roka 2016.
Viac info na mzv.sk.

Stážuj v Akadémii dobrej politiky

Kde: Bratislava
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: čím skôr
Youth Politics Education hľadá posilu do tímu na pomoc s organizovaním vzdelávacích aktivít
v rámci projektu Akadémie dobrej politiky, komunikáciou so študentmi/kami, koordináciou
stáží, administratívou a náborom do ďalšieho ročníka. Podmienkou je byť študentom/kou
VŠ, mať záujem o aktuálne dianie a politiku, komunikačné zručnosti, výhodou je skúsenosť
s organizáciou podujatí, orientácia na detail, zodpovedný prístup, príjemné vystupovanie,
samostatnosť a flexibilita. Jedná sa o dlhodobú stáž, ktorá ti z tvojho času odkrojí asi 10-12
hodín týždenne. Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na info@ype.sk.
Viac info na ype.sk.
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Granty SR a EÚ

Nadácia pre deti Slovenska - Hodina deťom

Grantový program určený na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti
a mladých ľudí na Slovensku.
1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti
a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci
v prospech iných.
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď
nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých
sa ocitnú.
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí
aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej
spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce
so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: ešte neurčená EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR.
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2015.
Bližšie info na http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-16.-rocnik-gp-hodina-detom/.
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Iuventa - Erasmus+ 2015
Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR,
ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých
škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové
možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj
zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného,
vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
• Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2015, 1.október 2015
Kompletné informácie nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=

Iuventa - Erasmus+ 2015
Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena
osvedčených postupov
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky
sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil.
EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl
s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové
možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj
zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného,
vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
• Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. október 2015
• Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2015
Kompletné informácie nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=

Iuventa - Erasmus+ 2015
Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí
zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže
Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR,
ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých
škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové
možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj
zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného,
vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
• Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládež
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2015, 1.október 2015.
Kompletné informácie nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=
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