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Aktivity ED Lučenec

Národné kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2015

D

ňa 4. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnilo finále jubilejného desiateho ročníka
vedomostnej súťaže „Mladý Európan“. Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda
vlády Slovenskej republiky Róbert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
Partnerom súťaže je Úrad vlády SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti a Centrálny koordinačný orgán.
Víťazi si hodnotné ceny v podobe pracovnej návštevy inštitúcií Európskej únie v
Bruseli, laptopy či tablety prevzali od podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú
úniu Maroša Šefčoviča.
Vo finále spolu bojovalo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo
stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti
histórie, geografie či zaujímavostí a významných osobností EÚ a jej členských krajín.
Tohtoroční víťazi:
1. miesto Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
2. miesto Obchodná akadémia, Senica
3. miesto Gymnázium Golianova, Nitra

Víťazom regionálneho kola z Lučenca

gymnazistom z Detvy ušla účasť medzi trojicou
najlepších len o pár bodov, keď obsadili veľmi pekné
5. miesto.

Novinky z EÚ

Viac ako 90 miliónov EUR na cezhraničnú spoluprácu

Európska komisia prijala nový program regionálnej spolupráce („Interreg“) medzi
Slovenskom a Českou republikou v hodnote viac ako 90 miliónov EUR z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolu s financovaním zo štátnych zdrojov presiahne
rozpočet na program sumu 106 miliónov EUR.
Cieľom programu Interreg je
posilniť cezhraničné regionálne
inovácie, ako aj zlepšiť spoluprácu
medzi malými a strednými
podnikmi (MSP) a výskumnými
ústavmi. Zároveň bude chrániť
prírodné a kultúrne dedičstvo
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regiónov a podporovať ich udržateľné využívanie. Program zahŕňa spolu šesť hraničných
regiónov: v Českej republike Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravsko-sliezsky kraj a na
Slovensku Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny
kraj. Slovensko má v programovom období 2014 – 2020 k dispozícii 13,8 miliardy EUR z
európskych zdrojov na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, výskumu,
energetickej efektívnosti a rozvoja ľudských zdrojov. Tieto prostriedky pomôžu na Slovensku
vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšia kvalitu života a podporia hospodársky rast. Schválených
je 7 operačných programov, ako aj Program rozvoja vidieka, na ktorý je určených ďalších 1,54
miliardy EUR.

13,1 miliardy EUR na dopravné projekty
Suma sa týka 276 dopravných projektov vybraných v rámci Nástroja na prepájanie
Európy (NPE, CEF - Connecting Europe Facility). Popri budúcom Európskom fonde pre
strategické investície (EFSI) bude Nástroj na prepájanie Európy zohrávať významnú úlohu
pri zvyšovaní investícií v Európe a prispeje tak k hospodárskemu rastu a tvorbe nových
pracovných miest.

Pôvodne bolo predložených 700 projektov, Európska komisia vybrala tie, ktoré

majú najvyššiu európsku pridanú hodnotu, pri výbere rešpektovala vyvážené geografické
rozdelenie. Finančný príspevok EÚ bude poskytnutý vo forme spolufinancovania grantov
od 20 % do 85 % hodnoty daného projektu. Navrhované rozhodnutie o financovaní musí
teraz formálne prijať Výbor pre Nástroj na prepájanie Európy, ktorý zasadne 10. júla 2015.
Individuálne dohody o grante potom pripraví Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA),
podpísané budú v druhom polroku 2015.
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stáže v eú

Stáž v Štokholme

Kde: Štokholm (SWE)
Kedy: august 2015 - január 2016
Prihlásiť sa do: 10.7.2015
The Right Livehood Award Foundation udeľuje ocenenia vynikajúcim jednotlivcom,
či organizáciám, ktoré pôsobia v oblasti mieru, ľudských práv a životného prostredia.
Kancelária nadácie hľadá stážistu/ku na obdobie od augusta 2015 do januára 2016,
čiže na 6 mesiacov. Je možné sa s nimi dohodnúť aj na inom termíne.
Stážista/ka sa stará o správu webstránok, obsah a propagáciu, údržbu, podporu a
rozvoj mediálnych sociálnych platforiem a jedná sa o platenú stáž. Viac info nájdeš
na rightlivehood.org a na europskenoviny.sk.

Stáž v Grécku

Kde: Atény, Heraklion (Grécko)
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 31.12.2015
ENISA je agentúra Európskej únie, ktorá pomáha udržiavať vysokú bezpečnosť sietí a
informačnú bezpečnosť v EÚ. Tá je potrebná napr. pri prenášaní údajov. Stážista/ka by
mal/a mať ukončený aspoň 1. stupeň vysokoškolského vzdelania a hovoriť najmenej 2
jazykmi oficiálnymi pre štáty EÚ. ENISA poskytne stáž v oblasti informačnej bezpečnosti
a bezpečnosti sietí a druhou veľkou oblasťou je administratívna podpora. Prihlás sa na
6-mesačnú stáž v agentúre s mesačným grantom 1000 eur a možnosťou predĺženia o
ďalších 6 mesiacov.
Ak Ťa ponuka zaujala, pošli svoju žiadosť (http://www.enisa.europa.eu/recruitment/
vacancies/traineeship-notice-2/application_submission) na ENISA-STAGE- 2015-01@
enisa.europa.eu. Viac info nájdeš na enisa.europa.eu.
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GRANTY SR a eú
Mladí vedci

Deadline: 10.7.2015
Max. výška grantu: 3 000 eur
Nadácia Allianz vyhlasuje prvý ročník programu Mladí vedci. Je zameraný na zvýšenie
záujmu žiakov/čiek o prírodné vedy.
Cieľom programu je inovovať vyučovanie prírodovedných predmetov, podporovať vedecké
projekty zamerané na ekológiu a bezpečnosť v doprave, viesť deti k záujmu o vzdelávanie
i nad rámec povinnej výučby, motivovať a vzbudiť záujem detí o prírodné vedy a pomáhať
deťom rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál.
O grant môžu požiadať ZŠ, SŠ, občianske združenia a neziskovky, ktoré sa venujú vzdelávaniu
detí, či VŠ, ktorých projekt sa priamo týka vzdelávania žiakov/čok na ZŠ a SŠ. Svoj projekt
prihlásite prostredníctvom formulára na portáli darca.sk.
Viac info na nadaciapontis.sk.

Zlepšime spoločne Slovensko

Deadline: 13.7.2015
Max. výška grantu: 6 000 eur
Nadácia SPP poskytne grant na verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí komunitu, obec či
mesto. Projekt môžete prihlásiť v jednej z dvoch kategórií:
1. SPPoločne pre ľudí
Oblasť kultúry - kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia
určené pre rôzne skupiny obyvateľstva
Oblasť športu - športové akcie, projekty z oblasti športu a športovo-pohybové aktivity
určené pre rôzne skupiny obyvateľstva
2. SPPoločne pre domovinu
Oblasť vzdelávania - vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja
a skvalitnenia životného prostredia v obci, komunite alebo regióne
Oblasť životného prostredia - projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie
a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov. Cieľom podpory je
ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.
Svoj projekt môžete přihlásit. Je možné požiadať o grant vo výške od 3000 - 6000 eur. Viac
info na sppolocne.sk.

Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Deadline: 10.07.2015
Max. výška grantu: 800 eur
Grantový program spoločnosti Baumit Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí inovatívne
projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity,
smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej
práce.
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Uprednostnené budú pri výbere projekty, ktoré slúžia všetkým generáciám, napríklad:
úprava či oprava existujúcich verejných priestorov, vytváranie miest pre komunitné
stretnutia, zlepšenia verejne využívaných priestorov v komunite. Podporu môžu získať
mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, samospráva, neformálne skupiny občanov. O
grant môžete požiadať vyplnením formulára. K nemu vypracujete projekt, kde opíšete svoj
zámer, rozpočet nákladov a vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá
je projektom dotknutá. Dokumenty je nutné predložiť do 10. júla do 15:00 elektronicky
na thullnerova@changenet.sk, predmet emailu: PROJEKT.
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