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Spoločne v Európe – oslava európskeho dňa

Aktivity ED Lučenec

Mesto Lučenec v spolupráci s Informačným centrom Europe Direct Lučenec a v spolupráci
s partnerskými mestami zorganizovalo podujatie v rámci Dní mesta Lučenec 2015 – IV.
Lučenského hodovania pod názvom Spoločne v Európe – oslava európskeho dňa, ktoré sa
konalo v sobotu 29.08.2015 v popoludňajších hodinách na Námestí republiky v Lučenci.
Po príhovoroch p. primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej, vedúceho Zastúpenia EK
v SR Dušana Chreneka pozdravili mesto Lučenec a jeho obyvateľov aj predstavitelia
prítomných partnerských miest - místostarosta mesta Louny Jan Čermák, primátor mesta
Pápa Áldozó Tamás a místostarosta mesta Mělník Milan Schweigstill. Všetci spoločne
pokrstili dve nové knihy „Lučenec v premenách času“ a „Elena Majerčíková – obrázky zo
života nezvyčajnej ženy“.
Partnerské mestá prezentovali svoju kultúru a zo svojim programom vystúpili aj na hlavnom
pódiu. Diváci mali možnosť vidieť jazzovú kapelu zo Salgótarjánu - Lakatoš ürge jazz band
a Németh Anna, ľudovú hudbu Citerazenekar z Pápy. Kultúrnym vyvrcholením bol
medzinárodný jazzový projekt Julia Siedl Trio feat. S.P. Bartus special guest Hanka
Gregusova.
Pre malých Európanov sme pripravili detský program v cirkusovom šapitó, kde sa od 13.15
do 15.00 hod. predstavili 2 divadlá a to Bábkové divadlo na rázcestí a Juraj Benčík (mím
a klaun Cirque de soleil).
Európsky deň neodmysliteľne patrí aj prezentácií európskych inštitúcií pôsobiacich na
Slovensku. Stánok na tomto podujatí malo Informačné centrum Europe Direct Lučenec a
Európske spotrebiteľské centrum. Obyvatelia tak mohli získať množstvo užitočných
informácii týkajúcich sa nielen EÚ, ale aj informácie týkajúce sa spotrebiteľských práv
v krajinách EÚ.

Spoločne v Európe – oslava európskeho dňa
Mesto Lučenec v spolupráci s
Informačným centrom Europe Direct Lučenec
a v spolupráci s partnerskými mestami
zorganizovalo podujatie v rámci Dní mesta
Lučenec 2015 – IV. Lučenského hodovania
pod názvom Spoločne v Európe – oslava
európskeho dňa, ktoré sa konalo v sobotu
29.08.2015 v popoludňajších hodinách na
Námestí republiky v Lučenci.
Po príhovoroch p. primátorky mesta
Lučenec Alexandry Pivkovej, vedúceho
Zastúpenia EK v SR Dušana Chreneka
pozdravili mesto Lučenec a jeho obyvateľov
aj predstavitelia prítomných partnerských
miest - místostarosta mesta Louny Jan
Čermák, primátor mesta Pápa Áldozó
Tamás a místostarosta mesta Mělník Milan
Schweigstill. Všetci spoločne pokrstili dve
nové knihy „Lučenec v premenách času“
a „Elena Majerčíková – obrázky zo života
nezvyčajnej ženy“.
Partnerské mestá prezentovali svoju
kultúru a zo svojim programom vystúpili aj na
hlavnom pódiu. Diváci mali možnosť vidieť
jazzovú kapelu zo Salgótarjánu - Lakatoš
ürge jazz band a Németh Anna, ľudovú
hudbu Citerazenekar z Pápy. Kultúrnym
vyvrcholením bol medzinárodný jazzový
projekt Julia Siedl Trio feat. S.P. Bartus special
guest Hanka Gregusova.
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Pre malých Európanov sme pripravili detský
program v cirkusovom šapitó, kde sa od 13.15 do
15.00 hod. predstavili 2 divadlá a to Bábkové divadlo
na rázcestí a Juraj Benčík (mím a klaun Cirque de
soleil).
Európsky deň neodmysliteľne patrí aj
prezentácií európskych inštitúcií pôsobiacich
na Slovensku. Stánok na tomto podujatí malo
Informačné centrum Europe Direct Lučenec
a Európske spotrebiteľské centrum. Obyvatelia
tak mohli získať množstvo užitočných informácii
týkajúcich sa nielen EÚ, ale aj informácie týkajúce
sa spotrebiteľských práv v krajinách EÚ.
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Novinky z EÚ
2.4 miliardy Eur na podporu opatrení
súvisiacich s migráciou

Európska komisia schválila tento mesiac 23 viacročných národných programov v
rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).
Na sedemročné obdobie 2014 – 2020 je k dispozícii približne 2,4 miliardy EUR. Ďalších 13
programov bude schválených v priebehu tohto roka.
Peniaze budú smerovať do členských štátoch v prvej línii, ako Grécko a Taliansko, a
do ďalších členských štátov EÚ, ktoré sú vystavené veľkým migračným tokom.
Fond AMIF sa zameriava na zlepšenie prijímacích kapacít, zosúladenie azylových konaní
s normami Únie, na integráciu migrantov na miestnej a regionálnej úrovni a na zvýšenie
účinnosti programov pre návrat.
Prostriedky z ISF sú k dispozícii na cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania
práva a na posilnenie schopnosti členských štátov účinne riadiť riziká súvisiace s
bezpečnosťou (napríklad: terorizmus a násilná radikalizácia, obchodovanie s drogami,
počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi).
Slovenský národný program Fondu pre azyl a migráciu patrí medzi už schválené.
Slovensko jeho prostredníctvom získa na sedemročné obdobie čiastku 13,1 miliónov eur.
Tieto prostriedky sú k dispozícii na rôzne projekty, napríklad na podporu efektívneho
azylového systému, zlepšenie zberu dát a štatistík, zlepšenie služieb poskytovaných
zraniteľným skupinám (sociálna, psychologická podpora, tlmočnícke služby a pod.).
Slovensko sa sústredí aj na silnejšie zapojenie miestnych a regionálnych aktérov, ako aj na
zlepšenie integračných služieb (právne a administratívne poradenstvo, jazykové školenia,
pracovné poradenstvo a pod.)

222 miliónov EUR na projekty v podunajskej oblasti

Európska komisia prijala program nadnárodnej dunajskej spolupráce, v rámci
ktorého podporí spoločné projekty krajín v povodí Dunaja. Ciele programu sú v súlade s
prioritami Dunajskej stratégie EÚ. Čerpať môžu: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko,
Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a 3 krajiny mimo EÚ
(Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko).
Prostriedky pochádzajú z dvoch zdrojov: viac než 202 miliónov EUR z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR) a 19,8 milióna EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA).
Nadnárodný program pre podunajskú oblasť vychádza zo štyroch tematických priorít:
1. podpora inovácie, prenosu vedomostí a podnikania v podunajskej oblasti
2. ochrana a obhospodarovanie prírodného a kultúrneho bohatstva
3. lepšie prepojená a energeticky zodpovedná podunajská oblasť
4. podpora realizácie Dunajskej stratégie EÚ, zlepšovanie právneho a politického rámca
na riešenie hlavných spoločenských problémov, napríklad politík trhu práce, vzdelávacích
systémov, demografických zmien atď..
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Európske stáže
Absolventská prax u ombudsmanky

• Kde: Bratislava
• Kedy: ihneď
• Prihlásiť sa do: čím skôr

Kancelára verejného ochrancu práv umožňuje absolventom získať praktické
skúsenosti prostredníctvom absolvovania praxe v dvoch pozíciách:

1. Referent/ka Odboru ochrany základných práv a slobôd

Náplňou práce bude príprava a tvorba analýz, stanovísk ako aj spracovávania iných
podkladov a informácií v súvislosti s výkonom pôsobnosti verejného ochrancu práv.
Podmienkou pre uchádzača je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo (Právnická
fakulta).

2. Administratívny/a pracovník/čka – sekretár/ka

Náplňou práce budú činnosti a agenda administratívno-technického charakteru,
plnenie úloh v oblasti registratúry a spisovej služby, vybavovanie korešpondencie a iné.
Podmienkou pre uchádzača je úplné stredoškolské vzdelanie (Obchodná akadémia,
Gymnázium).
Ak ťa ponuka zaujala, kontaktuj Kanceláriu verejného ochrancu práv telefonicky
(+421/2/32 36 37 76, 32 36 37 77, 32 36 37 01) alebo elektronicky (sekretariat@vop.gov.sk).

Fotosúťaže pre všetkých

• Kde: Slovensko
• Kedy: ihneď
• Prihlásiť sa do: 20.9.2015

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií si pripravila toto leto dve súťaže
určené fotografom.
1. Ľudské práva v rozvojovej spolupráci je súťaž pre fotografov/ky amatérov/ky. Posielať
svoje fotografie môžeš do jednej z dvoch kategórií.
Miléniové rozvojové ciele sledujú plnenie ôsmich rozvojových cieľov.
ŽI FÉR je kategória spojená s kampaňou vo férovejšom svete.
Viac info na http://fotosutaz.mvro.sk/.
2. Dôstojný život pre všetkých sú súťažou pre profesionálnych fotografov/ky a novinárov/
ky. Prihlásiť je možné fotografie s jednou s týchto tém: ochrana ľudských práv, potravinová
bezpečnosť, prístup k čistej pitnej vode, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, právo na príbytok,
pôda, pracovné príležitosti, dôstojná práca, život v mieri, bezpečnosť, migrácia, čisté a
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zdravé životné prostredie, zmena klímy, rodová rovnosť, budovanie občianskej spoločnosti.
Viac info na http://media4dev.mvro.sk/.
Cenou pre víťazov/ky je letenka od CK TUCAN v hodnote 300 eur a 550 eur. Novinár/
ka s najlepším rozvojovým príbehom/článkom získa cestovný grant v hodnote 1 500 eur.
Ocenení bude aj niekoľko ďalších súťažiacich. Viac info na err2015.zifer.sk.

Previerka vedomostí z biológie

• Kde: Slovensko
• Kedy: september 2015 - február 2016
• Prihlásiť sa do: 9.10.2015

Envitalent je pravidelná biologická súťaž určená pre žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií, ktorí majú vzťah k biológii, ekológii či environmentálnej výchove.
Na jej konci čakajú vecné ceny alebo výlet na konci školského roka.
Organizuje ju časopis Strom. Podmienkou je byť členom Stromu života, neziskovej
organizácie, ktorá sa venuje environmentálnej výchove a osobnostnému rozvoju detí a
mládeže.
Teoretická časť súťaže pozostáva zo 6 kôl, pričom v každom z nich je potrebné
vyriešiť zadané úlohy a odpovede poslať prostredníctvom formulára na adresu pjechova@
stromzivota.sk. Prvé kolo prebieha práve teraz.
Viac info o súťaži a zadaní pre prvé kolo - http://casopis.stromzivota.sk/mesto/
envitalent-1-kolo/

5. ročník súťaže „Shining Stars of Europe“
Video súťaž „Shining Stars of
Europe“ je zahájená. Tento ročník
je venovaný téme Európskeho roka
rozvoja. Stačí sa spojiť s mimovládnou
organizáciou, natočiť 150 sekundové
video
predstavujúce
úspešný
rozvojový projekt a zaslať ho do 30.
septembra 2015. 3 výhercovia získajú
po 2000 EUR každý na cestovanie
a predstavenie svojho videa, ako aj možnosť zúčastniť sa na záverečnom ceremoniáli
Európskeho roka rozvoja 9. decembra 2015 v Luxemburgu. Nájdu sa kreatívni mladí ľudia
so záujmom o rozvojovú spoluprácu aj u nás? Videá sa posielajú prostredníctvom formulára
na webovej stránke http://www.shiningstarsofeurope.eu/ a účasť je otvorená každému, bez
ohľadu na vek alebo národnosť.

Dve súťaže v oblasti životného prostredia pre mestá

Európsky zelený list“ je súťaž určená pre mestá s počtom obyvateľov medzi 20.000
a 100.000. Oceňuje úspech v dosahovaní zeleného rastu, a je udeľovaná mestám, ktoré
podporujú a uvádzajú do života koncepty zeleného bývania. Európske mestá ocenené
„zeleným listom“ potom pôsobia ako ambasádori a sú vzorom pre iné mestá.
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Druhý ročník súťaže je otvorený. Viac
informácií o tom, ako sa dá prihlásiť je možné
nájsť na http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/europeangreenleaf/
index.html.
Cena „Európske zelené mesto“ sa udeľuje
mestám s počtom obyvateľov nad 100.000,
ktoré demonštrujú výsledky v dosahovaní
vysokej
úrovne
ochrany
životného
prostredia a zaviažu sa k podporovaniu
ambicióznych cieľov na zlepšenie životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Víťazi
ocenenia „Európske zelené mesto“ tiež pôsobia ako vzor a inšpirácia pri podpore zavádzania
osvedčených postupov aj do ďalších európskych miest.
Cena „Európske zelené mesto 2018“ je teraz otvorená. Viac informácií o tom, ako sa
dá prihlásiť je možné nájsť na http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
applying-for-the-award/index.html.

Granty SR a EÚ
Otvorený grant SLSP

• Deadline: 31.12.2015
• Max. výška grantu: rôzna

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijíma počas celého roka žiadosti o podporu v oblasti
športu, kultúry, vzdelávania a sociálnej pomoci a zdravia.
O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne po tom, ako sa
zaregistrujete - http://podatelna.slsp.sk/authake/user/login
Žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady do 60 dní. Výška podpory nie
je ohraničená. Viac info na nadaciaslsp.sk.

Viac umenia

• Deadline: 30.9.2015
• Max. výška grantu: 3 000 eur
Nadácia Tatra banky podporí aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov vysokých
škôl a umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť spoločné dielo.
Grant je možné získať v jednej z piatich kategórií: audiovizuálna tvorba, film, TV a
rozhlas, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné umenie. Svoje projekty môžete predkladať
prostredníctvom online formulára - https://nadaciatatrabanky.egrant.sk/. Viac info nájdete
na nadaciatatrabanky.sk.
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E-Školy pre budúcnosť

• Deadline: 01.10.2015
• Max. výška grantu: 1 500 eur

Nadácia Orange opäť otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť. Cieľom
programu je podporiť projekty pedagógov a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti
vzdelávania a spolupracujúce so školami, ktoré upozorňujú na zodpovedné využívanie
nových komunikačných technológií a ochranu pred ich rizikami. Projekty je potrebné
zaregistrovať - https://nadaciaorange.egrant.sk/. Podrobnejšie informácie o podmienkach
a kritériách získania grantu na stránke nadácie - https://www.nadaciaorange.sk/sk/grantyvzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016 .
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