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Aktivity ED Lučenec
EUROMYTY
V posledných rokoch v médiách i z úst politikov
počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ.
Stránka euromyty.sk prináša prehľad tých
mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú
možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať,
čomu všetkému sú ľudia ochotní veriť.

VEREJNÁ KONZULTÁCIA
O OBČIANSTVE EÚ

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je zapojiť občanov
EÚ do stanovenia politickej agendy na budúce roky. Týka sa predovšetkým ich práv ako
občanov EÚ.
Táto verejná konzultácia je k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ do 7
decembra 2015 na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship
Viac o verejnej konzultácii nájdete aj v tomto informačnom letáku: ec.europa.eu/justice/
citizen/files/factsheet_citizenship_public_consultation_2015_sk.pdf
Výsledky verejnej konzultácii budú odrazené v Správe o Občianstve EÚ 2016, ktorá bude
predstavená 9/5/2016.

DEVIATY ROČNÍK EURÓPSKEJ CENY KAROLA VEĽKÉHO
PRE MLADÝCH ZA ROK 2016
		
Máte od 16 do 30 rokov a stojíte za
projektom, ktorý sa môže pýšiť svojím európskym
rozmerom? Tak neváhajte a prihláste sa do
deviateho ročníka súťaže o Cenu Karola Veľkého
pre mládež. Tri víťazné projekty získajú okrem
uznania a medializácie aj finančnú odmenu, aby mohli svoje iniciatívy rozvíjať aj naďalej.
Svoje prihlášky nám môžete posielať do 25. januára 2016.
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Súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež organizuje už po deviaty rok Európsky
parlament spoločne s Medzinárodnou nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene. Svoje
projekty do nej môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazmi sa stanú
tie iniciatívy, ktoré poskytujú inšpiráciu pre mladých ľudí z celej Európy a predstavujú
praktický príklad spolužitia Európanov. Medzi minuloročnými víťazmi sú výmenné
programy pre mládež či umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.
Tri víťazné projekty získajú finančnú odmenu vo výške 5000, 3000 a 2000 eur.
Ich predstavitelia dostanú na jeseň pozvánku na návštevu Parlamentu v Bruseli alebo
Štrasburgu. Zástupcovia 28 národných víťazných projektov budú pozvaní na štvordňový
výlet do Aachenu, kde sa zúčastnia slávnostného odovzdávania cien.
Bližšie informácie: http://www.charlemagneyouthprize.eu/sk/introduction.html

NOVINKY Z EÚ

VÄČŠINA SLOVÁKOV SVOJE BÝVANIE VLASTNÍ

Európsky štatistický úrad zverejnil údaje, ktoré mapujú podmienky a úroveň
bývania v členských štátoch Európskej únie.
V roku 2014 žila viac ako polovica obyvateľov EÚ (59.3% ) v dome a 40% v byte. V
domoch najčastejšie bývajú vo Veľkej Británii, Chorvátsku a Belgicku, v bytoch najmä v
Lotyšsku, Litve a Grécku. Viac ako dve tretiny obyvateľov EÚ (70,1%) býva vo vlastnom
a jedna tretina si svoje bývanie prenajíma (29,9%). Slovensko patrí do prvej päťky krajín,
v ktorých drvivá väčšina populácie svoje obydlie vlastní. Na Slovensku býva vo vlastnom
90,3% obyvateľov. Pred nami je iba Rumunsko (96,1%), po nás nasledujú Litva (89,9%),
Chorvátsko (89,7%) a Maďarsko (89,1%). Na opačnom konci rebríčka, z menej ako dvomi
tretinami obyvateľov žijúcimi vo vlastnom bývaní sú Nemecko (52,5%), Rakúsko (57,2%),
Dánsko (63,3%) a Veľká Británia (64,8%).
Koľko nás bývanie stojí? V priemere utratí viac ako 40% svojho disponibilného
príjmu na bývanie 11.4% obyvateľov Európskej únie. Na Slovensku je to menej - 9%.
Najviac preplnených domácností sa nachádza v Rumunsku (52.3%), v Maďarsku a Poľsku
je to okolo 44%. Preplnenosťou myslíme situácie, kde veľkosť obydlia nezodpovedá počtu
osôb v ňom žijúcich. Na Slovensku takto žije 38,6% ľudí.

160,6 MILIÓNA EUR NA PODPORU
ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV

Európska komisia schválila finančnú podporu projektov
v oblasti životného prostredia, prírody a ekologického
rastu v Európe. Suma na spolufinancovanie vo výške
160,6 milióna EUR je určená na 96 nových projektov v
21 členských štátoch, vrátane Slovenska. Financovanie je
súčasťou programu pre životné prostredie LIFE.
Na Slovensku bude z programu LIFE podporený projekt
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Dunajské luhy [Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)], jeho cieľom je
obnova prirodzených biotopov v dunajských luhoch a zavedenie trvalo udržateľného
hospodárenia.

DOPRAVA V EÚ

Európska komisia zverejnila druhé vydanie Hodnotiacej
tabuľky dopravy v EÚ, ktorá porovnáva členské štáty v 29
dopravných kategóriách.
Jej cieľom je pomôcť členským štátom zlepšiť svoje
vnútroštátne dopravné systémy tým, že ich upozorní na
oblasti, ktoré si vyžadujú viac pozornosti a investícií.
Na čele tohtoročnej tabuľky je Holandsko s najlepšími
výsledkami v 16 kategóriách. Za ním nasledujú Švédsko,
Fínsko Spojené kráľovstvo a Dánsko.
Viac informácií:
- tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_sk.htm
- hodnotenie Slovenska: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_sk.htm

FINANCOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Na dosiahnutie cieľov EÚ do roku 2020 v oblasti
energetickej efektívnosti je potrebná výška investícií
zhruba 100 miliárd € ročne. Aj z tohto dôvodu sa výrazne
zvýšilo množstvo verejných prostriedkov z rozpočtu
EÚ na investície do energetickej efektívnosti. Z celoeurópskych podporných schém by som spomenul program
Horizont2020, ktorý financuje najmä výskum, testovanie
a uvádzanie na trh energeticky efektívnych technológií.
Ďalším nástrojom je Európsky fond pre energetickú
efektívnosť, ktorý ponúka na mieru šité dlhové a kapitálové
nástroje určené na investície do efektívnosti pre lokálne, regionálne a národné orgány.
Z európskych prostriedkov je možné financovať aj fázu prípravy, rozvoja a spustenia
projektov energetickej efektívnosti, ktoré majú potenciál na opakovanie. Dobrým
príkladom sú programy ELENA a PDA.
Pre Slovensko sú najdôležitejšie možnosti podpory energetickej efektívnosti cez
Európske štrukturálne a investičné fondy. V novom operačnom programe Kvalita životného
prostredia na roky 2014-2020 bude v rámci prioritnej osi 4 na investície do energetickej
efektívnosti k dispozícií vyše 937 miliónov eur. Okrem toho sa významne rožšírila ponuka
európskych prostriedkov, ktoré sú určené na návratné formy financovania projektov
energetickej efektívnosti. Slovenský investičný holding, ktorý disponuje kapitálom
zo všetkých operačných programov vo výške okolo 500 miliónov eur bude ponúkať
práve takéto produkty slovenským investorom a bude zahŕňať aj podporu energetickej
efektívnosti, hlavne v podnikoch. V našich podmienkach sa už stihol osvedčiť európsky
produkt návratného financovania na obnovu bytových domov – JESSICA, ktorého objem
financií sa už niekoľkokrát navýšil a jeho implementácia sa predlžila o rok, čiže do konca
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roka 2016.
Pozornosť si zaslúži aj nedávno spustený Investičný plán pre Európu. Ten pozostáva
nielen z Európskeho fondu pre strategické investície, s mobilizačným potenciálom 315
miliárd €, ale aj z poradenského centra a z databázy projektov.

EÚ CHCE ZINTENZÍVNIŤ BOJ PROTI TERORIZMU

Ministri vnútra členských krajín Európskej únie sa dnes (20. novembra 2015)
stretli na mimoriadnom zasadnutí Rady EÚ v Bruseli, aby mohli prerokovať opatrenia na
zintenzívnenie boja proti terorizmu. Diskutovalo sa o kontrole strelných zbraní, posilnení
kontroly na vonkajšej hranici EÚ, harmonizácii trestných kódexov a reforme uchovávania
záznamov o preprave cestujúcich v leteckej doprave.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/slovakia/news/2015/eu_chce_zintenzivnit_
boj_proti_terorizmu_sk.htm

EURÓPSKE SÚŤAŽE
PRE VODU 2016

Kde: Slovensko
Kedy: január - apríl 2016
Prihlásiť sa do: 22.02.2016
Nadácia
Ekopolis
spolu so spoločnosťou
Nestlé organizuje prvý
ročník súťaže Pre vodu.
Jej snahou je prepojiť
nadaných mladých ľudí
s tými, ktorí hľadajú
inšpirácie a ktorí chcú
riešiť konkrétne problémy
s vodou vo svojich
mestách a obciach. Do
súťaže sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ako jednotlivci alebo tím s max.
6 členmi.
V prvej časti súťaže samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásili
reálne problémové situácie a ty im ich môžeš pomôcť vyriešiť. Druhá časť je už len na
tebe, resp. tvojom tíme. Vyberieš si niektorú zo situácií alebo navrhneš svoj vlastný nápad.
Informácie o jednotlivých situáciách (zadaniach) uvidíš až po registrácii.
Súťažný vypracovaný návrh potom odovzdáš prostredníctvom elektronického
formulára do 22. februára 2016. Šesť súťažných tímov študentov postúpi do finále, ktoré
sa uskutoční 22. apríla 2016. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a
budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Tri ocenené
návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €. Viac info na sutazprevodu.sk.
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UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ

Kde: EÚ
Kedy: december 2015
Prihlásiť sa do: 6.12.2015

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje fotosúťaž Ukáž, čo dokážeš
pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Tvojou úlohou je kreatívne fotografické
spracovanie témy „Ukáž čo dokážeš!“ vo fotografii ľubovoľným spôsobom, použitím
ľubovoľných techník a materiálov. Zúčastniť sa môže jednotlivec alebo skupina (autorský
kolektív), ktorú však bude zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.
Víťazi súťaže získajú vecné ceny – 1.- 3. miesto – notebook, 4. – 10. miesto – balíček
darčekových predmetov. Ak sa chceš zúčastniť, fotografiu a kontaktné údaje pošli na
sutaz@iuventa.sk, najneskôr do 6. decembra. Viac info na iuventa.sk.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
III. ročník - november - 2015

STÁŽE V EÚ

GOOGLE HĽADÁ STÁŽISTU

Kde: Bratislava
Kedy: 2016
Prihlásiť sa do: 1.12.2015

Bratislavská pobočka Google hľadá šikovného študenta/ku VŠ na polročnú stáž.
Budeš mať príležitosť pracovať na projektoch týkajúcich sa marketingu a komunikácie,
personalistiky, manažmentu alebo zákazníckeho servisu. Záleží na tvojom životopise a
posúdení náborového tímu, v ktorej oblasti budeš pracovať. Od tvojho vzdelania, záujmov
a zručností sa bude odvíjať aj náplň práce. Podmienkou je status študenta bakalárskeho
alebo magisterského štúdia počas celej stáže. Prednosť majú študenti končiaci v roku
2016 alebo 2017. Výhodou sú predchádzajúce skúsenosti so stážou v oblasti predaja,
marketingu, zákazníckeho servisu či financií. A tiež ochota stážovať 10 týždňov až 6
mesiacov. Ak ťa ponuka zaujala, neváhaj ani chvíľu a prihlás sa najneskôr do 1. decembra.
Viac info na google.com.

ASISTENT/KA PRE MÉDIÁ

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

Amnesty International Slovakia hľadá šikovného stážistu alebo stážistku na pozíciu
Asistent/ka pre médiá.
Tvojou náplňou práce bude:
• monitoring tlačových správ,
• príprava a preklad článkov na webovú stránku,
• koordinácia a spolupráca s prekladateľmi/kami,
• príprava jednoduchých grafík na webovú stránku a sociálne médiá,
• organizačná výpomoc pri tlačových konferenciách a verejných akciách.
Mal/a by si sa zaujímať o oblasť ľudských práv, mať dobrú angličtinu, vítaná je aj
skúsenosť s grafickým programom a mať čas pracovať dlhodobo 15 hodín týždenne.
Preferovaní sú študenti/tky žurnalistiky a mediálnych štúdií.
Ak ťa stáž zaujala, pošli svoj životopis spolu s motivačným listom na amnesty@
amnesty.sk. Do predmetu uveď názov pozície.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky 5, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
III. ročník - november - 2015

GRANTY SR A EÚ

ZODPOVEDNÉ STRAVOVANIE

Deadline: 15.12.2015
Max. výška grantu: 500 eur

Program Zelená škola prináša už 5. ročník grantového programu „Pomáhame
vyrásť“. Tento ročník je zameraný na Zodpovedné stravovanie. Cieľom je podporiť praktické
aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a
minimalizáciou odpadu.
Žiadosti o príspevok môžu posielať materské, základná a stredné školy, ktorých
projekty kladú dôraz na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny, ktoré budú
užitočné aj po skončení projektu. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na martinova@
zivica.sk (doručenie žiadosti bude následne potvrdené e-mailovou správou). Maximálny
rozsah žiadosti by mal byť 5 strán A4. Bližšie informácie na zelenaskola.sk.

PROGRAMY PRE MLÁDEŽ

Deadline: 18.12.2015
Max. výška grantu: rôzna
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijíma
žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2016 v
rámci Programov pre mládež – podprogramy:
• SLUŽBY pre mladých
Podpora zabezpečenia informačných a poradenských
služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva
mládeže.

• HLAS mladým
Podpora činnosti štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov
a na celoštátnej úrovni.
• PRIORITY mládežníckej politiky
Podpora aktivít zameraných na napĺňanie cieľov aktuálnej národnej stratégie pre
mládež s prihliadnutím na tematické zameranie počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016
a ciele a výzvy mládežníckej politiky podľa Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na
roky 2014 – 2020.
Žiadosť o dotáciu v príslušnom programe je potrebné vyplniť prostredníctvom
elektronického systému, najneskôr do 18. decembra 12.00 hod.. A po odoslaní elektronickej
žiadosti poslať jedno originálne vyhotovenie v označenom a nepriehľadnom obale na
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK -842 58 Bratislava 4. Podrobné
informácie o jednotlivých podprogramoch na iuventa.sk.
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