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NOVINKY Z EÚ

7 z 10 Slovákov recykluje. Ste medzi nimi aj vy?

Najnovší prieskum Eurobarometer monitoroval postoje bežných občanov
ku klimatickým zmenám. Výsledky sú priaznivé, Európania sa o túto oblasť
zaujímajú a podporujú opatrenia v celej EÚ.
Významným zistením je, že 91 % respondentov považuje zmenu klímy za vážny
problém, 69 % za veľmi vážny a 22 % za dosť vážny problém.
Ako to vidíme na Slovensku?
Na Slovensku pokladá klimatické
zmeny za veľmi vážny problém 68 %
respondentov. Väčšina ľudí súhlasí
(93 %) s tým, že boj proti zmene
klímy bude účinný iba vtedy, ak
budú všetky krajiny postupovať
spoločne. Na Slovensku má takýto
názor viac ako deväť z desiatich
respondentov (94 %).
Prevažná väčšina Európanov
podporuje národné opatrenia na
zlepšenie energetickej účinnosti
(92 %) a na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov (91 %) do roku
2030. Opýtaní na Slovensku majú do veľkej miery rovnaký názor ako priemer EÚ.
Ako sa činí verejnosť?
93 % vyspovedaných už prijalo nejaké opatrenia v boji proti zmene klímy.
Napríklad menej vyhadzujú, recyklujú (74 %), či sa snažia obmedziť používanie
výrobkov na jedno použitie, ako sú plastové tašky v supermarketoch alebo príliš
veľa obalov. Na Slovensku takto konali v posledných šiestich mesiacoch viac ako
štyria z desiatich opýtaných, to je 43 % (priemer EÚ 49 %). Keď sme sa však už
pýtali na konkrétne činnosti, aktivitu potvrdilo až 93 % respondentov.
Najčastejšie sa občania pričinili nasledovne:
• 70% - snaha o zníženie množstva odpadu a o jeho pravidelné triedenie na
recykláciu
• 51% - snaha o zníženie spotreby jednorazových predmetov vždy, keď je to možné
• nakupovanie miestnych potravín vždy, keď je to možné. Toto opatrenie
zaznamenalo od roku 2013 výrazný vzostup (49%, čo je +16 percentuálnych
bodov od roku 2013).
Veríme, že to pomôže rastu a zamestnanosti
81 % občanov EÚ a výrazná väčšina respondentov v každej krajine vrátane
Slovenska uznáva, že boj proti zmenám klímy a účinnejšie využívanie energie
môžu posilniť hospodárstvo a vytvoriť pracovné miesta.
Prieskum sa uskutočnil formou osobných rozhovorov od mája do júna 2015, na
Slovensku odpovedalo 1 016 respondentov, spolu v EÚ 27 718.
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Únia významne prispela k dohode
o klimatických zmenách

Európska únia zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednávaní historickej dohody v Paríži, kde počas
víkendu 195 krajín prijalo novú právne záväznú dohodu o klimatických zmenách. Ide o prvú
významnú multilaterálnu dohodu v tomto storočí, ktorá prináša celosvetový akčný plán boja
proti zničujúcim dopadom klimatických zmien a je výsledkom dlhoročného úsilia medzinárodnej
komunity.
Ako hovorí predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, táto dohoda je„rovnako úspechom
pre Európsku úniu. Dlhodobo sme globálnym lídrom v opatreniach v oblasti klímy a Parížska
dohoda teraz odráža naše snahy na celosvetovej úrovni.“
Podrobnosti v tlačovej správe: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm
Priority Junckerovej komisie v oblasti klímy: http://ec.europa.eu/index_en.htm

Štrukturálne a investičné fondy na podporu rastu

Komisia prijala oznámenie týkajúce sa príspevku európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu
nasledujúceho desaťročia. V oznámení sú uvedené aj výsledky rokovaní so všetkými členskými
štátmi o partnerských dohodách a programoch, ako aj o hlavných výzvach, ktorým čelia jednotlivé
krajiny.
V období rokov 2014 – 2020 sa z fondov investuje 121 miliárd EUR do výskumu, inovácie, IKT a
podpory pre malé a stredné podniky v celej Európe. Dva milióny podnikov získa z týchto fondov
priamu podporu, ktorá má posilniť ich konkurencieschopnosť a zvýšiť ich kapacity v oblasti
výskumu a inovácie. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja bude mať približne 15
miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu a takmer 20
miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach bude mať s podporou Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka nové alebo vylepšené služby IKT alebo infraštruktúru.
Podrobnosti v tlačovej správe: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6295_sk.htm

Slovenským podnikateľom prekáža korupcia

Európska komisia zverejnila celoeurópsky prieskum Eurobarometer, ktorý skúmal postoje
podnikateľov ku korupcii. Ročné náklady spôsobené korupciou sú obrovské. Predstavujú až 120
miliárd eur. Len pre porovnanie ide takmer o objem ročného rozpočtu EÚ. Každá z krajín čelí v
oblasti korupcie osobitným výzvam. Mnohé z krajín EÚ prijali protikorupčné opatrenia, za kratší
koniec však ťaháme pri ich uplatňovaní v praxi. V rámci prieskumu Európska komisia skúmala
výskyt jednotlivých druhov korupčných
praktík, vplyv na verejné obstarávanie,
úplatkárstvo vo vzťahu k politickým stranám
a vyšším úradníkom a spôsob odhaľovania a
stíhania korupcie.
Okrem korupcie považujú podnikatelia za
najväčšie prekážky pri podnikaní vysoké dane,
rýchlo sa meniacu legislatívu, administratívnu
záťaž
vymožiteľnosť
pohľadávok
a
rodinkárstvo.
Z pohľadu jednotlivých sektorov ekonomiky,
korupcia sa podľa podnikateľov najviac
vyskytuje v stavebníctve, strojárenskom a
elektrotechnickom priemysle a vo finančnom
sektore.
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Rodinkárstvo považujú sa považuje za rozšírené najmä v krajinách južnej Európy (Grécko,
Bulharsko a Taliansko), na Slovensku ho vníma ako problém 55 % podnikateľov. Až v 10 štátoch
EÚ korupciu považuje za problém aspoň polovica podnikateľov. Najkritickejšia situácia je v
Rumunsku, Grécku, Bulharsku a Taliansku. Na Slovensku považuje korupciu za problém 58 %
podnikateľov. Na opačnom konci sú v tomto smere Fínsko, Estónsko, Švédsko, Veľká Británia a
Dánsko. V poslednej menovanej krajine považuje korupciu za problém len 2 % podnikov. Pokiaľ
ide o výskyt korupcie, za veľmi rozšírenú ju považuje 92 % respondentov na Slovensku. Situácia
na Slovensku sa v tomto ohľade v porovnaní s rokom 2013 nezmenila.
Najčastejšími korupčnými praktikami v Európe sú uprednostňovanie priateľov a rodiny v
rámci obchodovania, daňové podvody, rodinkárstvo v štátnych inštitúciách, finančné príspevky
politickým stranám výmenou za verejné zákazky, či vplyv na politiku, úplatky vo forme darov,
či dovoleniek, finančné úplatky a provízie. Pokiaľ ide o Slovensko, najčastejšie uvádzanými
praktikami sú daňové podvody a obchádzanie DPH, rodinkárstvo v podnikaní, provízie a úplatky
v peňažnej forme. Až v 22 krajinách EÚ sa úplatkárstvo a zneužívanie moci na centrálnej úrovni
považuje za veľmi rozšírené. Na Slovensku tento jav vníma 77 % podnikateľov. To kontrastuje
s výskytom tohto javu na regionálnej a lokálnej úrovni, kde nastal v porovnaní s rokom 2013
desaťpercentný pokles.
Zber dát sa uskutočnil formou individuálnych rozhovorov v čase medzi 21. septembrom 2015 a
9. októbrom 2015 na vzorke 7996 podnikateľov.

EURÓPSKE SÚŤAŽE

Navrhni logo pre Eurojust

Kde: EÚ
Kedy: ihneď
Prihlásiť sa do: 13.01.2016

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie
– Eurojust vyhlásila súťaž o najlepší návrh nového
loga organizácie. Cieľom súťaže je nájsť vhodnú
alternatívu súčasného loga, ktoré by malo byť lepšie
rozpoznateľné pre stakeholderov a verejnosť.
Súťaž je určená najmä študentom umenia, dizajnu
a architektúry. Traja účastníci, ktorí získajú najvyšší
počet bodov získajú finančné odmeny (7 tisíc eur, 2
tisíc eur a tisíc eur).
Ak sa chceš do súťaže zapojiť, svoj návrh pošli na EJ_
logocontest@eurojust.europa.eu, najneskôr do 13.
januára do polnoci. Do predmetu mailu napíš “EJ Logo
Contest” a súbor s logom pomenuj ako LOGO2016EJ- PRIEZVISKO-MENO.
Viac info o súťaži na eurojust.europa.eu.
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STÁŽE V EÚ
Asistent analytika vzdelávacej politiky

Kde: Bratislava
Kedy: jún - august 2016
Prihlásiť sa do: 10.01.2016

Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s
organizáciou LEAF ti ponúkajú stáž na pozícii
Asistent analytika vzdelávacej politiky.
Stáž je určená pre študentov posledných
ročníkov štúdia v oblasti vzdelávacej politiky,
ekonómie, štatistiky, matematiky a verejnej
správy, ktorí majú analytické myslenie a dobrý
písomný prejav.
Stážista/ka bude pod dohľadom senior
analytika pracovať na vybranom projekte a
asistovať senior analytikovi pri realizácii jemu
zverených operatívnych úloh.
Ak máš záujem, zaregistruj sa, vyplň prihlášku
a pripoj aj životopis a ďalšie požadované
prílohy (ukážka písomného prejavu, krátka
stať, referencie).
Viac info na http://spap.leaf.sk/prilezitosti/
institut-vzdelavacej-politiky-asistent-analytika-vzdelavacej-politiky/

Pridaj sa ku Content
Fruiterom

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

Content marketingový projekt ContentFruiter hľadá
nových šikovných ľudí do tímu.
Aktuálne môžeš u nich začať kariéru ako:
• Content manager (plný úväzok)
• PR manager (skrátený úväzok),
• Content creator (skrátený úväzok),
• Web developer (skrátený úväzok),
• Junior email marketing specialist (stáž),
• Content stážista (stáž).
Stačí vyplniť krátky formulár, nahrať svoj životopis a
napísať, prečo si pre nich ten správny kandidát. Formulár je
dostupný pri každej pozícii. Viac info na contentfruiter.sk.
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GRANTY SR A EÚ
Nech sa nám netúlajú

Deadline: 29.02.2016
Max. výška grantu: 1 500 eur

Nadácia COOP Jednota spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o. otvorilo 12. ročník
grantového programu Nech sa nám netúlajú.
Cieľom programu je poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na
podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a
umeleckú oblasť.
O grant môže žiadať všetky organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy,
centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.
V prípade záujmu je potrebné vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu na adresu
COOP Jednota, spotrebné družstvo v príslušnom regióne. Podrobné informácie na www.coop.sk.

Demokracia a ľudské práva
Deadline: 08.01.2016
Max. výška grantu: 10 000 eur
Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z
Bilaterálneho fondu.
Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na sieťovanie a budovanie partnerstiev,
výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi
v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v
jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:
• Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných,
• Ľudské práva vrátane práv menšín,
• Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu,
• Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, ktoré majú na realizáciu aktivity minimálne
jedného partnera z donorského štátu (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko), alebo medzinárodnú
organizáciu.
Žiadosť je potrebné poslať elektronicky prostredníctvom formulára a zároveň aj poštou na
adresu Nadácia otvorenej spoločnosti, MVO – FOND, Baštová 5, 811 03 Bratislava.
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