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Na Berlinale
bodovali filmy
s finančnou
podporou EÚ

Z filmov podporených z EÚ sa najlepšie
umiestnila maďarská dráma Testről és lélekről
(O tele a duši) režisérky Ildikó Enyedi, ktorý
získal hlavnú cenu, Zlatého medveďa pre
najlepší film 67. ročníka Berlinale. Ďalšími
ocenenými filmami, ktoré vznikli aj vďaka
finančnej podpore programu Kreatívna
Európa MEDIA sú koprodukčná snímka
Felicité režiséra Alaina Gornisa, ktorá si
odniesla Veľkú cenu poroty, Aki Kaurismäki
dostal za fínsko-nemecký film Toivon
tuolla puolen (Odvrátená strana nádeje)
Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu a
Ocenenie za umelecký prínos získala Dana
Bunescu za strih filmu Ana, mon amour (Ana,
moja láska).

Jedného zlatého a štyroch strieborných
medveďov si na Medzinárodnom filmovom
festivale v Berlíne odniesli filmy, ktoré získali
finančnú podporu z Programu Kreatívna
Európa MEDIA. Je medzi nimi aj koprodukčný
poľsko-nemecko-česko-švédsko-slovenský
film Agniezsky Holland Cez kosti mŕtvych,
ktorý získal Cenu Alfreda Bauera pre titul,
ktorý otvára nové perspektívy a slovenský
film Piata loď natočený podľa knihy Moniky
Kompaníkovej, ktorý bodoval u detskej
Viac aj tu: https://ec.europa.eu/digitalporoty a získal Krištáľového medveďa v sekcii single-market/en/news/great-recognitionGeneration Kplus.
eu-supported-films-berlinale-2017
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NOVINKY Z EÚ
Ako sme na tom
s pravidlami ohľadom
životného prostredia?

•

Zlepšiť vodné hospodárstvo, najmä v
súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi, ale
aj v rámci prístupov k poľnohospodárskemu
využitiu a riadeniu krajiny (hydromelioracie
alebo znečistenie pôdy dusičnanmi) a k
modernejšiemu spracovaniu odpadových vôd.

Európska komisia zverejnila Hodnotenie
implementácie
environmentálnych
politík EÚ (EIR), ktorého cieľom je zlepšiť
uplatňovanie spoločne dohodnutých Počet presídľovaní stúpa
pravidiel v oblastiach odpadového
Európska komisia každé dva mesiace
hospodárstva,
prírody,
biodiverzity, vydáva hodnotiacu správu o fungovaní
kvality ovzdušia, kvality vody a vodného núdzového systému premiestňovania
hospodárstva.
(relocation) a presídľovania (resettlement)
migrantov. Vyšla v poradí už ôsma a
konštatuje pozitívne napredovanie.
Premiestňovanie (relocation)
Za sledované obdobie, tj. od 8.12.2016
bolo premiestnených 3 813 osôb, pričom v
decembri bol zaznamenaný zatiaľ ich najvyšší
Súčasťou hodnotenia sú správy o plneniach počet za mesiac: 1 926 (z Talianska 764 a z
v jednotlivých členských štátoch Únie. Pre Grécka 1 162).
Celkový počet premiestnení je 11 966: z
Slovensko sú podľa správy hlavnými výzvami
Talianska
3 200 a z Grécka 8 766. Slovensko
v oblasti životného prostredia zlepšovanie
odpadového hospodárstva, kvality ovzdušia premiestnilo v rámci tejto schémy 9 osôb z
a vodného hospodárstva. Nízka miera Grécka a ani jednu z Talianska.
Presídľovanie (resettlent)
recyklácie a silná závislosť od skládok zároveň
Od júla 2015 bolo v rámci systému
zapríčinili, že Slovensko obsadilo v recyklácii
komunálneho odpadu v EÚ spolu s Maltou presídľovania EÚ presídlených 13 968 osôb
z dohodnutých 22 504 osôb. Od predloženia
poslednú priečku.
predchádzajúcej správy bolo presídlených
V prípade Slovenska, správa identifikuje 913 osôb, najmä z Turecka, Jordánska a
Libanonu. Presídlenia sa uskutočnili do
nasledovné výzvy:
• Zlepšiť odpadové hospodárstvo, najmä 21 štátov presídlenia (Rakúsko, Belgicko,
lepším využívaním recyklácie, zavádzaním Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
separovaného zberu a menším využívaním Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko,
skládok. Slabá úroveň odpadového Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko,
hospodárstva je správou identifikovaná Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,
ako jeden z hlavných problémov krajiny v Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo).
Zvyšoval sa aj počet presídlení z Turecka
oblasti životného prostredia
• Zlepšiť kvalitu ovzdušia v dôležitých na základe dohody EÚ a Turecka. Od 4. apríla
regiónoch krajiny, predovšetkým v 2016 bolo z Turecka do EÚ presídlených 3 098
mestských oblastiach, ako sú Bratislava a Sýrčanov, z toho bolo od vydania poslednej
Košice. Vyradiť environmentálne škodlivé správy presídlených 487 Sýrčanov.
dotácie na hnedé uhlie.
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Eurobarometer: Takmer
60 percent stredoškolákov v EÚ študuje viac ako
jeden cudzí jazyk, na Slovensku je to až 78 percent
Podľa celoeurópskeho prieskumu výučby
cudzích jazykov v rámci krajín EÚ za rok 2015
študuje až 98,6 percenta stredoškolákov
aspoň jeden cudzí jazyk, čo predstavuje
viac ako 17 miliónov študentov. Takmer 60
percent všetkých študentov stredných škôl
pritom študuje dva a viac jazykov.
Najlepšie sú na tom v tomto ohľade v v
Luxembursku (100%), vo Fínsku (98,4%),
v Taliansku (95,8%), Estónsku (95,4%) a
Rumunsku (95,2%), kde sa všetci alebo
takmer všetci stredoškoláci učili minimálne
dva cudzie jazyky. Naopak, menej ako 10
percent stredoškolákov sa učilo dva alebo
viac jazykov v Maďarsku (6,0%) a v Rakúsku
(8,8%).
Najpopulárnejším
jazykom
ostáva
angličtina, ktorá sa vyučuje ako prvý cudzí
jazyk na stredných školách v prevažnej väčšine
členských štátov, nasledujú francúzsky,
nemecký, španielsky, ruský a taliansky jazyk.
Na Slovensku študuje jeden a viac
cudzích jazykov takmer 98 percent všetkých
stredoškolákov, z toho takmer 20 percent
študuje len jeden cudzí jazyk a až 78 percent
absolvuje výučbu dvoch a viac cudzích
jazykov. Slovensko je tak nad priemerom
EÚ. Najpopulárnejším cudzím jazykom na
Slovensku je angličtina, ktorú študuje až 96,5
percenta všetkých stredoškolákov, nasleduje
nemecký jazyk, ktorý sa u nás učí 53,6
percenta stredoškolákov.

7. február – deň bezpečnejšieho internetu – Čo
vieme o cookies?
V roku 2016 používalo internet až 80%
ľudí v EÚ, a to aj na viacerých zariadeniach.
Najčastejšie išlo o
smartfóny (79%),
nasledovali laptopy a netbooky (64%),
stolové počítače (54%) a tablety (44%).
Podľa najnovšieho prieskumu o používaní
internetu v si je až 71% užívateľov internetu vo
veku 16-74 rokov v EÚ vedomých, že cookies
môžu byť použité na sledovanie správania
ľudí na internete. U nás len približne polovica
Slovákov vo veku 16-74 rokov vie o cookies,
čím sme sa zaradili na štvrté miesto odspodu pred Cyprus, Lotyšsko a posledné Rumunsko.
Naopak, najlepšie vedomosti o cookies majú
v Holandsku, Nemecku a vo Fínsku.
EK nedávno predstavila jednoduchšie
pravidlá ohľadom cookies, ktoré umožnia
lepšiu kontrolu ich nastavení.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
Súťaž „Hľadá sa energia!“
– Tesla vs. Edison

RegionStars Awards 2017

Viete o dobrom regionálnom projekte,
o ktorom by sa mali dozvedieť aj ostatní?
Prihláste ho do prestížnej súťaže RegioStars
Awards do 10. apríla 2017.
Európske ocenenie RegioStars Awards
chce vyzdvihnúť najlepšie príklady projektov
z jednotlivých regiónov a zároveň sa podeliť
o pozitívne skúsenosti v oblasti regionálneho
rozvoja. Kladie dôraz najmä na originálne
a inovatívne projekty, ktoré sú atraktívne a
inšpirujúce. Tento rok ocenenie oslávi svoje
už 10. narodeniny.
Dokedy: 31. marec 2017
Ak vás vyberie nezávislá porota, budete
Kde: Slovensko
pozvaní na vyhodnotenie v utorok, 10.
Kedy: február - jún 2017
októbra tohto roka počas Európskeho týždňa
regiónov a miest. Víťazi získajú okrem cien
„V každom sa skrýva niečo výnimočné. Nie aj certifikát od Európskej komisie a možnosť
len jednotkári sú machri. Toto je súťaž, kde promo balíčka, ktorý zahŕňa napríklad
sa môže ukázať a vyhrať každý. Jediná súťaž natočenie videa, prezentáciu v brožúrach a
na Slovensku, kde sa aj z trojkára môže stať na stránkach Európskej komisie.
hviezda. Každý jednotkár vie ako funguje
Projekty musia byť zadelené do jednej z
žiarovka, no nie každý ju dokáže aj postaviť.“
nasledovných
kategórií:
Občianske združenie NOW vyhlásilo v
poradí už 4.ročník korešpondečnej súťaže 1. Smart inovácie v malých a stredných
podnikoch
určenej pre žiakov slovenských základných
škôl o energii a energetike zábavnou formou. 2. Energetická únia: Opatrenia v oblasti klímy
3. Podpora žien a ich aktívna účasť
V súťaži „Hladá sa energia!“ si zmerajú 4. Vzdelávanie a odborná príprava
sily žiaci základných škôl (5.-9.ročník) a 5. CityStars: Mestá počas digitálnych zmien
osemročných gymnázií (prima-kvarta), ktorí
Všetko o konkrétnych podmienkach
súťažia v trojčlenných tímoch. Dôležité nie sú
iba vedomosti, dôraz sa kladie aj na kreativitu, prihlasovania ako aj prihlasovací formulár
zručnosť, dobrý nápad a tímovú spoluprácu. nájdete: https://www.regiostarsawards.eu/
Uskutoční sa v termíne február – jún 2017, login.php
prihlásiť sa treba najneskôr do 31.marca 2017.
Pre vyplnenie prihlášky sa odporúča
Pre účasť je potrebná registrácia na: najlepšie anglický jazyk, prípadne francúzština
http://www.energiazblizka.sk/home/hlada- alebo nemčina. Ak máte akékoľvek otázky,
sa-energia/registracia-do-sutaze-hlada- napíšte na regiostars2016@iservice-europa.
sa-energia!, všetky potrebné informácie si eu. Sledujte viac o ocenení na sociálnych
prečítaj na: http://www.energiazblizka.sk/ sieťach @EU_Regional prostredníctvom
home/hlada-sa-energia/
#Regiostars a #EURegionsWeek.
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GRANTY SR A EÚ
18. ročník Grantového
programu Hodina deťom
Uzávierka: 20. marec 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Jarné kolo Grantového
programu Dôvera
Uzávierka: 14. marec 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur
Grantový program Dôvera je zameraný
na podporu projektov, ktoré majú súvis so
zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj
zdravým životným štýlom.
Cieľovými skupinami grantovej výzvy sú
deti a mladí ľudia do 30 rokov a dospelí, ktorí
sú pre život detí dôležití.

Hlavným cieľom výzvy je:
Nadácia pre deti Slovenska podporí
•
zútulniť
prostredie zdravotníckych zariadení
prostredníctvom
svojho
grantového
programu Hodina deťom už po 18. krát • podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju
spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej
projekty, ktoré sa sústredia na deti a mladých
starostlivosti za účelom skvalitňovania a
ľudí na Slovensku.
rozširovania doplnkovej starostlivosti;
Program je určený pre deti a mladých ľudí
vo veku do 30 rokov, deti a mladých ľudí • podporiť aktivity zamerané na prevenciu
chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť
so špecifickými potrebami alebo v krízovej
pohybu
situácii, ale aj pre dospelých, ktorí sú pre život
detí dôležití.
Projekty sa prihlasujú prostredníctvom
V tomto ročníku budú vyzbierané finančné online formuláru, najneskôr do 14. marca
prostriedky rozdelené do nasledovných 2017.
Všetky potrebné informácie sú na: http://
oblastí:
mladez.sk/wp-content/uploads/2017/02/
• dieťa a jeho radosti
DOVERA_Grantov%C3%A9_podmienky_1• dieťa a jeho starosti
2017-_s.pdf
• dieťa a jeho škola
• dieťa a jeho komunita
Projekty je potrebné prihlásiť najneskôr do
20. marca 2017, na prihlásenie slúži online
formulár - http://nds.nds.sk/nds/
Všetky
potrebné
informácie
sú
uvedené
na:
http://mladez.sk/wpcontent/uploads/2017/02/GP_HD18_
Grantov%C3%A9_podmienky.pdf
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