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Luxembursko už po 12. raz vo svojej histórii oficiálne prevzalo od 1. júla 2015 po
Lotyšsku rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.
Priority luxemburského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ v druhej polovici roka
2015 sú postavené na siedmich pilieroch:
• stimulovanie investícií na podporu rastu a zamestnanosti,
• prehĺbenie sociálneho rozmeru Európskej únie,
• riadenie migračných tokov, rešpektujúc pritom princípy slobody, spravodlivosti
a bezpečnosti,
• oživenie jednotného trhu zameraním sa na jeho digitálnu dimenziu,
• zasadenie európskej konkurencieschopnosti do globálneho a transparentného rámca,
• podpora udržateľného rozvoja,
• posilnenie prítomnosti EÚ na medzinárodnej scéne.
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Novinky z EÚ
LETNÝ ENERGETICKÝ BALÍČEK
Päť mesiacov po predstavení stratégie energetickej únie predložila Európska
komisia balík návrhov opatrení, ktoré majú viesť k transformácii európskeho energetického
systému. V dnešných návrhoch má hlavný význam energetická efektívnosť a do popredia sú
postavení spotrebitelia energií v domácnostiach alebo podnikoch.
Návrhy sa týkajú nasledovných oblastí:
Príprava európskeho systému obchodovania s emisiami - systém obchodovania
s emisiami (ETS) je hlavným nástrojom EÚ na boj proti zmene klímy a cestou k nízko
uhlíkovému hospodárstvu.
Prehodnotenie označovania energetickej efektívnosti – zjednodušenie štítkov - EK
navrhuje návrat k pôvodnej stupnici označovania od A po G, ktorá je pre spotrebiteľov
zrozumiteľnejšia. Cieľom je čo najjasnejšie informovať spotrebiteľov, aby mohli nakupovať
spotrebiče, ktoré im pomôžu ušetriť energiu aj peniaze.
Posilnenie postavenia spotrebiteľov energie – EK predkladá oznámenie o novom
prístupe, ktorý stavia do popredia záujmy spotrebiteľa, ktorý: vďaka lepšej informovanosti
ušetrí peniaze aj energiu; získa viac možností pri rozhodovaní o svojej účasti na trhoch s
energiou; získa najvyššiu mieru ochrany.
Nová koncepcia trhu s energiou - cieľom stratégie energetickej únie je pomôcť dosiahnuť
stanovené ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zabezpečiť, aby sa Európska únia
stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie týchto cieľov
si bude vyžadovať zásadnú transformáciu európskeho energetického systému, vrátane
novej koncepcie európskeho trhu s elektrickou energiou.

TAKMER 16 MILIÓNOV EUR PRE SLOVENSKO SCHVÁLENÝ OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Európska komisia schválila Slovensku ďalší Operačný program, týka sa rybného
hospodárstva. V rámci OP Rybné hospodárstvo sú Slovensku pridelené prostriedky vo výške
15 785 000 EUR z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).
Cieľom tohto OP je dosiahnuť národné priority stanovené v stratégii Európa 2020. Týka sa aj
všeobecnej reformy Spoločnej rybárskej politiky a je plne v súlade s prioritami stanovenými
v Nariadení o Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF).
Priority OP Rybné hospodárstvo:
• 60% celkovej alokácie sa zameria na podporu investícií do akvakultúry, čím sa zlepší  
konkurencieschopnosť a životaschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti akvakultúry.
Prostredníctvom tejto priority ENRF investuje do modernizácie a diverzifikácie produkcie a
zároveň podporí postupy, ktoré sú udržateľnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.
• 9% prostriedkov je určených na podporu implementácie Spoločnej rybárskej politiky
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pomocou správneho zberu a správy údajov a na podporu monitorovania, kontroly a
presadzovania.
• 25% alokácie je určených na opatrenia týkajúce sa podpory marketingu a spracovania.
Prioritou budú investície vedúce k zvyšovaniu produktivity v spracovateľskom sektore a
k lepšej organizácii trhu.
• 6% prostriedkov sa má využiť na technickú pomoc, tj. na efektívnu správu využívania
prostriedkov EÚ. Patrí sem aj podpora publicity a informovanosti.
Celkový rozpočet OP (vrátane spolufinancovania): €20 832 779
Celkový príspevok EÚ: €15 785 000
Riadiacim orgánom tohto OP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: (http://
www.mpsr.sk/)
Všetky súvisiace informácie aj tu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

TELEFONOVANIE V ZAHRANIČÍ UŽ ČOSKORO
BEZ ROAMINGOVÝCH POPLATKOV

30. júna 2015 dosiahli inštitúcie Európskej únie dohodu o zrušení roamingových
poplatkov a zárukách otvoreného internetu. Obrovské telefónne účty po dovolenke v
zahraničí, či nespoľahlivé internetové pripojenie počas služobnej cesty už budú čoskoro
minulosťou. Po 2 rokoch, odkedy Európska komisia predložila legislatívny návrh o
spoločnom telekomunikačnom trhu, dohodu odsúhlasili aj hlavy štátov a predsedovia
vlád všetkých členských krajín EÚ ako aj a poslanci Európskeho parlamentu.
Čo to znamená?
Pre bežného spotrebiteľa to predovšetkým znamená, že od 15. júna 2017 už nebude
musieť platiť roamingové poplatky - za hovory a sms sa bude platiť v rámci EÚ rovnako ako
doma. Taktiež sa posilnia pravidlá pre sieťovú neutralitu. Už od apríla 2016 budeme v rámci
EÚ platiť len symbolický roamingový poplatok: 5 centov za minútu hovoru, 2 centy za sms
a surfovať na internete budeme môcť už za 5 centov za 1 megabyte.
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Európske stáže
STÁŽ NA FEST ANČA

Kde: Slovensko
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 15.8.2015
Medzinárodný festival animácie Fest Anča hľadá stážistu/ku na pozíciu marketingový/á
manažér/ka. Máš chuť pracovať v kreatívnom prostredí pri príprave najväčšieho slovenského
festivalu animovaných filmov? V tíme Fest Anče budeš počas celého roka spolupracovať na
tvorbe a exekúcii komunikačného konceptu festivalu. Ten vyvrcholí jeho 9. ročníkom. Ak
sa osvedčíš, možná je aj dlhodobá spolupráca. Svoje CV a motivačný list pošli na barbara@
festanca.eu. Viac info na festanca.sk.

Európske súťaže
MEDZINÁRODNÁ CESTOVATEĽSKÁ SÚŤAŽ

Kde: celý svet
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 21.9.2015
Université Blaise Pascal spolu s partnermi pripravila pre študentov/ky vysokých škôl
medzinárodnú cestovateľskú súťaž. Do 21. septembra vytvor svoj vlastný cestovateľský
denník, ktorý cez text a fotky priblíži stretnutie s inou kultúrou. Na jazyku, v ktorom je
napísaný ani na národnosti súťažiacich nezáleží. Podmienkou je, že denník musí byť na
papieri a nie digitálny. Odmenou pre víťaza bude cestovný grant vo výške 500 eur, šanca
prezentovať svoje cestovateľské zážitky na festivale vo Francúzsku a možnosť denník
publikovať. Ak sa chceš do súťaže zapojiť, vyplň svoju žiadosť http://www.univ-bpclermont.
fr/article2716.html. Viac info na univ-bpclermont.fr.
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Granty SR a EÚ
EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO

Deadline: 14.8.2015
Max. výška grantu: 200 000 eur
EHP a Nórsko poskytne grant na projekty v programe Zachovanie a revitalizácia
kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci
Európskeho kultúrneho dedičstva.
Cieľom výzvy je podnietiť spoluprácu v rámci programu v súčasných a živých
umeniach a podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a
jej rozmanitosti. Podmienkou žiadosti je partnerstvo so subjektmi z Nórska, Islandu či
Lichtenštajnska.
Žiadosť v angličtine je potrebné predložiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.
Viac o výzve nájdete na eeagrants.sk.

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

Deadline: 17.8.2015
Max. výška grantu: 30 000 eur
Úrad vlády SR vyhlásil dodatočnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2015 pre nasledujúce podprogramy:
1. Zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných
menšín
2. Výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín
3. Interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a
národnostnými menšinami a etnickými skupinami
Výzva je určená pre národnostné menšiny, ktoré
nevyčerpali svoj pridelený objem financií pre rok 2015.
Medzi nimi sú česká, moravská a rómska národnostná
menšina. Najnižšia výška dotácie je 500 eur, zatiaľ čo
maximálna je 30 000 eur. Miera spolufinancovania
žiadateľa je najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu
žiadosti. Podmienkou uzavretia zmluvy so žiadateľom je
účasť na seminári Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti
verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne
a mieste seminára bude žiadateľ písomne informovaný.
Viac info na narodnostnemensiny.gov.sk.
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