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AKTIVITY
ED LUČENEC
Súťaž
“Spoznaj Európu v Lučenci”
Žiaci 7. a 8 ročníka základných škôl v Lučenci
si 31.05.2017 mali možnosť zmerať svoje sily vo
vedomostnej súťaži “Spoznaj Európu v Lučenci”.
Súťaž organizovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec, Centrom voľného času Magnet v Lučenci a
študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v
Lučenci. Súťažné družstvá s 8 žiakmi a jedným
pedagógom mali na stanovištiach v čo najkratšom čase správne zodpovedať na všetky otázky
a dostať sa do cieľa. Na siedmych stanovištiach
odpovedali na otázky týkajúce sa projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v meste. MDD – cesta rozprávkoSúťaže sa zúčastnilo 6 základných škôl s nasle- vým lesom – deti v Európe
dovným poradím:
1. miesto – ZŠ Ulica Vajanského 2844/7
V rámci Medzinárodného dňa detí a rodinného
2. miesto – ZŠ M.R. Štefánika
popoludnia v mestskom parku dňa 04.06.2017
3. miesto – ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6
absolvovali rodičia s deťmi cestu rozprávkovým
lesom, na ktorej ich privítalo jedenásť rozprávkových bytostí.
V programe sa počas krásneho slnečného dňa
predstavila Saška Baška a smutná princezná, Lolo
a Piškót - Na safari, detská pela CZUŠ Sv. Jána Bosca z Lučenca, bike trialová show v podaní mladíkov z NovoCK Trial Lučenec. Svoju zručnosť deťom predviedli dobrovoľní hasiči.
Informačné centrum Europe Direct nemohlo
chýbať na tomto podujatí a vo svojom stánku priVíťazné družstvo získalo pre svoju školu notepravilo pre deti rôzne športové stanovištia, sklabook so softwérom. Súťažné družstvá umiestnedanie puzzle. Deti sa tiež mohli dozvedieť viac
né na druhom a treťom mieste získali vecné ceny,
o fungovaní EÚ prostredníctvom informačných
ako aj ostatní účastníci súťaže.
materiálov.
Vedomostná súťaž sa realizovala v rámci proTakmer 600 detí sa okrem pochodu mestským
jektu EUInvest v regióne - COMM/BTS/ED/2016/
parkom a bohatého programu tešilo zaujímavej
InvestEU.
tombole, ktorú zabezpečili organizátori z mesta

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
V. ročník - jún - 2017

Lučenec za pomoci Informačného centra Europe Direct Lučenec, Štefana Eleka - Pdigital studio,
reštaurácie Biela Labuť, spoločnosti O2.
Organizátori podujatia boli mesto Lučenec v
spolupráci s Centrom voľného času Magnet v Lučenci.

NOVINKY Z EÚ
Boj proti nenávistným
prejavom na internete –
Spoločná iniciatíva Komisie
a platforiem sociálnych
médií prináša výsledky

Európska komisia zverejnila hodnotenie pri príležitosti prvého výročia kódexu správania sa pre
boj proti nezákonným nenávistným prejavom na
internete. V tomto kódexe sa štyri najvýznamnejšie platformy sociálnych médií - spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft – presne pred
rokom zaviazali k viacerým krokom, ktoré majú za
cieľ zabrániť šíreniu takéhoto obsahu v Európe.
Spoločnosti okrem iného prisľúbili, že väčšinu
platných oznámení týkajúcich sa nezákonných
nenávistných prejavov preveria do 24 hodín a v
prípade potreby takýto obsah odstránia alebo k
nemu prístup zablokujú na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými boli transponované európske právne predpisy. V kódexe sa
takisto zdôrazňuje potreba ďalej diskutovať o
tom, ako posilniť transparentnosť a podnietiť
protiargumenty a alternatívne argumenty.
Z hodnotenia, ktoré uskutočnili mimovládne
organizácie a verejné subjekty v 24 členských štátoch, vyplýva, že zapojené spoločnosti dosiahli
pri plnení svojich záväzkov značný pokrok, a to
napríklad:
• V priemere v 59 percentách prípadov reagovali IT spoločnosti na oznámenie týkajúce sa nezákonných nenávistných prejavov odstránením
obsahu. Toto číslo predstavuje dvojnásobok v
porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov,
kedy bola miera odstraňovania obsahu 28 percent.
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• V rovnakom sledovanom období došlo k zlepšeniu miery preverovania oznámení do 24 hodín
zo 40 percent na 51 percent. Facebook je však jedinou spoločnosťou, ktorá v plnej miere dosahuje cieľ preveriť väčšinu oznámení do jedného dňa.

Európsky obranný fond:
5,5 miliardy eur ročne na
posilnenie obranných spôsobilostí Európy

Celoslovenská súťaž Mladý Európan pozná mená
víťazov
6. júna 2017 sa v Bratislave uskutočnilo finále
12. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan.
Víťazi si hodnotné ceny v podobe študijno-informačnej návštevy inštitúcií Európskej únie v
Bruseli, laptopov či tabletov a iných zaujímavých
cien prevzali od vedúceho Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku Dušana Chreneka a riaditeľky Odboru informovanosti a publicity Úradu
vlády Ingrid Šramkovej.
Vo finále sa stretlo 13 súťažných družstiev – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie,
zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a
jej členských krajín.
Súťaž je určená študentom 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie
na Slovensku spoločne s 12 regionálnymi informačnými centrami Europe Direct.
Tohtoroční víťazi:
1. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava
2. miesto: Gymnázium Javorová, Spiš. Nová Ves
3. miesto: Gymnázium Dom. Tatarku, Poprad
Záštitu nad súťažou tento rok prevzali predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Spoluorganizátorom a partnerom súťaže bol
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc.

Európska komisia zriadila Európsky obranný
fond, ktorý má členským štátom pomôcť efektívnejšie využívať peniaze daňových poplatníkov,
znižovať duplicity vo výdavkoch a zvyšovať pomer medzi kvalitou a cenou.
Fond, ktorý ohlásil predseda Juncker v septembri 2016 a ktorý podporila Európska rada v
decembri 2016, bude koordinovať, dopĺňať a
zvyšovať vnútroštátne investície do výskumu v
oblasti obrany, vývoja prototypov a do nadobúdania vojenského vybavenia a technológií. Bude
katalyzátorom budovania silného európskeho
obranného priemyslu, ktorý prinesie špičkové a
vzájomne kompatibilné technológie.
Fond je určený na podporu celého cyklu obranného priemyslu: od výskumu, cez vývoj prototypov až po spoločný nákup obranných zariadení a
technológií. Bude rozdelený na dve hlavné časti,
a to:
• Výskum: výskumný aspekt fondu už prináša
výsledky. Od roku 2017 bude EÚ prvýkrát ponúkať granty na spoločný výskum v oblasti inovatívnych obranných technológií a produktov, ktoré
budú v plnom rozsahu a priamo financované z
rozpočtu EÚ. Projekty oprávnené na financovanie
EÚ budú zamerané na prioritné oblasti, na ktorých sa predtým dohodli členské štáty, a mohli
by zvyčajne zahŕňať elektroniku, metamateriály,
šifrovaný softvér alebo robotiku. Financované to
bude pomocou:
- 90 miliónov eur do konca roku 2019, pričom na
rok 2017 je pridelených 25 miliónov eur. Zverejnila sa výzva na predkladanie návrhov pre projekty
v oblastiach systémov bez posádky v námornom
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prostredí a systémov pre vojakov. Podpis prvých
dohôd o grante sa očakáva pred koncom tohto
roku.
- 500 miliónov eur ročne po roku 2020. V roku
2018 Komisia navrhne osobitný výskumný
program EÚ v oblasti obrany s odhadovaným ročným rozpočtom 500 miliónov eur, vďaka čomu sa
EÚ stane jedným z najväčších investorov do výskumu v oblasti obrany v Európe
• Vývoj a nadobúdanie: fond má členské štáty
povzbudiť k tomu, aby spolupracovali na spoločnom vývoji a nadobúdaní vojenského vybavenia
a technológií prostredníctvom spolufinancovania z rozpočtu EÚ a praktickej podpory od Komisie. Členské štáty môžu napríklad spoločne investovať do vývoja technológie drónov alebo satelitnej komunikácie, prípadne hromadne nakupovať
helikoptéry, aby znížili náklady. Na financovanie
budú oprávnené iba projekty založené na spolupráci a určitý podiel z celkového rozpočtu sa
vyčlení pre projekty, ktoré zahŕňajú cezhraničnú
účasť malých a stredných podnikov. EÚ ponúkne
spolufinancovanie prostredníctvom:
- 500 miliónov eur celkove na roky 2019 a 2020 v
rámci osobitného rozvojového programu pre oblasť obrany a priemyslu navrhnutého dnes.
- 1 miliardy eur ročne po roku 2020. Na obdobie
po roku 2020 sa pripraví rozsiahlejší program s
odhadovaným ročným rozpočtom vo výške 1 miliardy eur. Tento program bude využívať finančnú
páku na vnútroštátne financovanie s očakávaným multiplikačným účinkom 5. Preto by po roku
2020 celková investícia do rozvoja obrannej spôsobilosti mohla predstavovať 5 miliárd eur ročne.

ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ, ako sú napríklad korupcia, podvody týkajúce sa eurofondov
či cezhraničné podvody v oblasti DPH. Pôjde o
silný, nezávislý a účinný orgán špecializovaný na
boj proti finančnej trestnej činnosti v celej EÚ.

Z dôvodu cezhraničných podvodov prichádzajú vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne minimálne o 50 miliárd eur na príjmoch z
DPH. Nástroje vnútroštátnych prokurátorov na
boj proti rozsiahlej cezhraničnej finančnej trestnej činnosti sú pritom obmedzené. Nový Európsky prokurátor zabezpečí rýchle vyšetrovanie v
celej Európe a výmenu informácií v reálnom čase.

Európska prokuratúra bude zároveň fungovať
ako jediný úrad pre všetky zúčastnené členské
štáty. Pôjde o vysoko špecializovaný a nezávislý
úrad, zriadený mimo rámca súčasných inštitúcií a
útvarov EÚ. Európska prokuratúra bude konať v
záujme EÚ a nebude žiadať ani prijímať pokyny
od žiadnych inštitúcií EÚ ani vnútroštátnych orgánov. Bude ju tvoriť ústredná kancelária na úrovni
EÚ a decentralizovaná úroveň, ktorú predstavujú
Komisia víta rozhodnutie delegovaní európski prokurátori so sídlom v člen20 členských štátov zriaských štátoch, ktorí budú takisto pokračovať vo
diť Európsku prokuratúru svojej funkcii vnútroštátneho prokurátora (dvojitá funkcia). Keď Európska prokuratúra začne neNa zasadnutí Rady pre spravodlivosť dospelo jaké vyšetrovanie, vnútroštátne orgány nebudú
20 členských štátov, vrátane Slovenska, k politic- vykonávať svoje právomoci v súvislosti s tou istou
kej dohode o zriadení novej Európskej prokura- trestnou činnosťou.
túry v rámci posilnenej spolupráce. Teraz je rad
na Európskom parlamente, aby udelil svoj súhlas.
Európsky prokurátor bude môcť účinne vyšetNezávislý Európsky prokurátor bude mať právo- rovať trestnú činnosť poškodzujúcu rozpočet EÚ
moci na vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, a podvody v oblasti DPH, ako sú podvody v rámci
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eurofondov s hodnotou nad 10 000 eur a cezhra- • podeliť sa s ostatnými o obľúbené tipy k integničné podvody v oblasti DPH s hodnotou nad 10
rácii do miestnej komunity a hlasovať o nich, a
miliónov eur. Európska prokuratúra bude môcť • zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom
rýchlo konať naraz vo viacerých krajinách bez
priameho linku na platforme online jazykovej
zdĺhavých postupov justičnej spolupráce. Žalopodpory programu Erasmus+ s ponukou onliby proti páchateľom bude podávať priamo pred
ne kurzov pod odborným vedením tútora s invnútroštátnymi súdmi. Malo by to viesť k vyššej
teraktívnymi konzultáciami v reálnom čase.
miere úspešných stíhaní a účinnejšiemu vymáhaPrvá verzia aplikácie je už k dispozícii pre iOS a
niu spreneverených peňazí.
Android. Aplikácia sa čoskoro rozšíri o nové prvky a bude priebežne aktualizovaná a dostupná aj
ďalším skupinám
Program Erasmus

oslavuje 30 rokov

Schengenský priestor
voľného pohybu oslavuje
32 rokov

Európska únia 13. júna oslavuje 30. výročie
vzniku programu zahraničných výmen Erasmus,
na ktorom sa doposiaľ zúčastnilo 9 miliónov ľudí,
vrátane takmer 108-tisíc Slovákov. Tým program
od svojho založenia v roku 1987 poskytol šancu
študovať, absolvovať odbornú prípravu, venovať
sa dobrovoľníckej činnosti alebo získať profesionálnu skúsenosť v zahraničí. V súčasnosti sa na
programe zúčastňuje 33 európskych krajín (všetkých 28 členských štátov EÚ a Turecko, bývalá
Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko,
Island a Lichtenštajnsko).
Pri tejto príležitosti Komisia zároveň vydáva
novú mobilnú aplikáciu Erasmus+, ktorá je určená práve študentom, účastníkom odbornej prípravy a mládežníckych výmen a jej cieľom je zjednodušiť mladým ľuďom zapojenie do programu.
Mobilná aplikácia Erasmus+ účastníkom umožní:
• ľahko sledovať priebeh rôznych administratívnych krokov pred pobytom v zahraničí, počas
neho i po ňom. Vďaka aplikácii si budú môcť
študenti elektronicky dohodnúť s vysielajúcimi,
ako aj prijímajúcimi univerzitami plán štúdia a
podpísať ho,

14. júna 2017 si pripomíname 32. výročie vzniku schengenského priestoru voľného pohybu.
Slovensko sa jeho súčasťou stalo v decembri roku
2007. Schengenský priestor znamená voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol medzi štátmi,
ktoré sú jeho súčasťou – 22 krajín EÚ a Švajčiarsko,
Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
Schengenskú dohodu podpísalo 14. júna 1985
päť z desiatich vtedajších členských štátov EÚ:
Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a
Holandsko. Začal sa tým proces odstraňovania
vnútorných hraničných kontrol medzi členskými

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
V. ročník - jún - 2017

štátmi. Práve Schengen zaručuje neobmedzené
cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre viac ako 400 miliónov ľudí. Dnes patria
do schengenského priestoru všetky členské štáty
Európskej únie okrem Veľkej Británie, Írska, Bulharska, Cypru, Rumunska a Chorvátska, pridruženými krajinami sú Island, Nórsko, Švajčiarsko a
Lichtenštajnsko.
Vnútorné hranice sú odstránené a lepšie sa
chránia vonkajšie hranice – 42 672 km námorných hraníc a 7 721 km pozemných hraníc. Štáty si na zaručenie bezpečnosti v rámci priestoru
bez hraníc vymieňajú informácie na účely boja
proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.
Zlepšila sa policajná spoluprácu najmä prostredníctvom cezhraničného prenasledovania, cezhraničného sledovania či založenia spoločných policajných centier a tímov.
V rámci Schengenského priestoru môžu voľne
cestovať aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorých
kontrolujú iba pri prekračovaní vonkajšej hranice.

Komisia navrhla nové
transparentné pravidlá
pre sprostredkovateľov
daňového plánovania

vanie strát na zníženie daňovej povinnosti, využívanie osobitných priaznivých daňových režimov
alebo daňové schémy cez krajiny, ktoré nedodržiavajú medzinárodné normy dobrej správy. Cezhraničné schémy daňového plánovania s týmito
znakmi sa budú musieť automaticky oznamovať
daňovým orgánom pred tým, ako sa použijú.
Členské štáty si tiež budú pomocou centralizovanej databázy automaticky vymieňať informácie o schémach daňového plánovania, ktoré
dostávajú, vďaka čomu budú môcť proti týmto
škodlivým schémam zakročiť. Povinnosť oznámiť
schému však nemusí znamenať, že je škodlivá, ale
len to, že je vhodné, aby ju preskúmali daňové orgány. Členské štáty zároveň budú mať povinnosť
zaviesť účinné a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré transparentné opatrenia nedodržiavajú, aby sa tak vytvoril silný nový nástroj na
odstrašenie tých, ktorí podporujú alebo uľahčujú
zneužívanie daňového systému.

Komisia navrhuje vyčleniť
2,7 miliardy eur na 152 projektov v oblasti dopravy,
vrátane 13 zo Slovenska

Informácie, ktoré v poslednom čase unikli do
médií, ako napríklad dokumenty Panama Papers,
ukázali, ako niektorí sprostredkovatelia aktívne
pomáhajú spoločnostiam a fyzickým osobám neplatiť dane, zvyčajne pomocou zložitých cezhraničných schém.
Európska komisia navrhla nové, prísne pravidlá
transparentnosti pre sprostredkovateľov, ako sú
daňoví poradcovia, účtovníci, banky a právnici,
ktorí pre svojich klientov navrhujú a odporúčajú
im schémy daňového plánovania. Tieto pravidlá
majú za cieľ zakročiť proti takémuto agresívnemu
daňovému plánovaniu tým, že sa sprísni kontrola
činností daňových plánovačov a poradcov, ktoré
predtým ostávali nepovšimnuté.
Komisia zároveň identifikovala kľúčové typické
znaky tohto plánovania, medzi ktoré patrí použí-

Európska komisia predstavila návrh investovať
2,7 miliardy eur do 152 kľúčových dopravných
projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe. Vybrané
projekty sú väčšinou zamerané na strategické
úseky európskej dopravnej siete s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu pridanú hodnotu EÚ a prispieť
k modernizácii železničných tratí, odstraňovaniu
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prekážok brzdiacich dopravu a zlepšovaniu cezhraničných prepojení, k inštalácii zariadení na
dodávku alternatívnych palív, ako aj k realizácii
inovačných riešení riadenia dopravy. Najväčšia
časť finančných prostriedkov sa vyčlení na rozvoj
európskej železničnej siete (1,8 mld. eur), dekarbonizáciu a modernizáciu cestnej dopravy a rozvoj inteligentných dopravných systémov (359,2
mil. eur) a zavádzanie systémov manažmentu
letovej prevádzky (311,3 mil. eur).
V rámci Slovenska bolo na financovanie vybraných 13 návrhov (z celkovo 18 podaných) za viac
ako 153 miliónov eur. Medzi vybranými návrhmi
sú napríklad vypracovanie prípravných štúdií na
modernizáciu 26 km dlhého úseku železničnej
trate Malacky-Kúty, vybudovanie 144 nabíjacích
staníc so striedavým a jednosmerným prúdom
a 23 rýchlonabíjačkiek pre elektromobily v Bratislave, Ľubľane a Záhrebe, či zavedenie GSM-R
na komunikáciu medzi vlakom a kontrolnými
centrami železničnej regulácie pozdĺž 329 km dlhého úseku železničnej trate Varín-Košice-Čierna
nad Tisou.
Tieto investície sa uskutočnia v rámci Nástroja
na prepájanie Európy, finančného mechanizmu
EÚ na podporu budovania sietí infraštruktúry, a
prinesú 4,7 miliardy eur z verejných i zo súkromných zdrojov. Komisia tak dôsledne plní svoj Investičný plán pre Európu a záväzok prepojiť Európu vrátane nedávno vyhláseného programu
Európa v pohybe.

EURÓPSKE
SÚŤAŽE
Fotografická súťaž na
tému „Dôstojný život pre
všetkých“
Dokedy: 15. september 2017
Kde: Slovensko
Kedy: 25. máj - 15. september 2017

„Ľudia ešte aj dnes, v 21. storočí, umierajú hladom. Sú krajiny, v ktorých je negramotnosť ešte
aj dnes bežným javom. Mnohých ľudí ešte aj dnes
vyháňajú z ich domovov prírodné katastrofy či
dopady klimatickej zmeny. „
Témou súťaže je „Dôstojný život pre všetkých“,
hlavným cieľom súťaže je upozorniť prostredníctvom prihlásených súťažných príspevkov na nerovnosti v súčasnom svete, na príčiny ich vzniku
a zároveň sa pokúsiť zmeniť svet na miesto spravodlivejšie pre všetkých.
Súťaž je určená pre novinárov, profesionálnych,
ale aj amatérskych fotografov s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku minimálne 18 rokov. Na prihlásenie
súťažných príspevkov slúži elektronický formulár:
http://media4dev.mvro.sk/registracia/, deadline
je 15. september 2017.
Podrobnejšie info je v odkaze: http://media4dev.mvro.sk/o-sutazi/
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GRANTY SR A EÚ
Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“

Výzva na predkladanie
žiadostí o dotáciu v rámci
Programov pre mládež
Uzávierka: 19. júl 2017
Maximálna výška grantu: 8 000 eur

Uzávierka: 31. júl 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Grantový program Rozvíjať technik(o)u je určený na podporu zaujímavých, inovatívnych projektov ambicióznych a motivovaných pedagógov a
Výzva KOMUNITA 1/2017 priamo nadväzuje na
študentov na slovenských univerzitách technicvýzvu KOMUNITA 1/2016 a v jej rámci sa prijímajú
kého zamerania.
žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na tvorbu opatrení, ktoCiele programu:
• podpora iniciatívy pedagógov k spolupráci so ré sú predpokladom pre systémovú a strategickú
mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej
študentmi
úrovni
a reflektujú ciele a výzvy mládežníckej po• spolupráca na inovatívnych projektoch techniclitiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky
kého zamerania
pre
mládež na roky 2014 – 2020.
• podpora aktívneho prístupu samotných pedagógov
Program Komunita mladých sa zameriava na:
• podpora praktického vzdelávania a rozširovania
• tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre
vedomostnej základne
systémovú a strategickú mládežnícku politiku
• rozvoj technického vzdelávania nad rámec vyuna miestnej a regionálnej úrovni
čovacích plánov
• zavádzanie nových trendov v práci s mládežou
na miestnej a regionálnej úrovni
Katedry a pedagógovia slovenských univerzít s
•
tvorbu medzi sektorovej politiky voči mládeži
technickým zameraním môžu prihlasovať svoje
na miestnej a regionálnej úrovni
projekty najneskôr do 31. júla 2017, na prihlaso•
posilnenie
synergického efektu pôsobenia všetvanie slúži online formulár: http://www.nadakých zainteresovaných strán
cia-volkswagen.sk/online-gp-rt/.
•
posilnenie validácie a uznania prínosu práce
Všetky ostatné podrobnosti o programe sú:
s mládežou a neformálneho vzdelávania na
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podmiestnej a regionálnej úrovni
pory/grantovy-program-rozvijat-technikou/
• rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami
zodpovednými za mládežnícku politiku
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Osoby zodpovedné za tvorbu a vykonávanie
mládežníckej politiky na miestnej úrovni, zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a odborníci, ktorých expertíza súvisí s obsahom projektu a cieľmi výzvy,
ako aj mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou pôsobiaci na miestnej úrovni môžu posielať svoje žiadosti najneskôr
do 19. júla 2017. Všetky potrebné informácie o
výzve sa nachádzajú: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2017/06/vyzva-komunita.pdf

Otvorená grantová schéma „Hosťujúci profesor“
Uzávierka: 31. október 2017
Maximálna výška grantu: 45 000 eur

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému „Hosťujúci profesor“.
Cieľom programu je umožniť školám pozvať významných zahraničných odborníkov, priniesť na
slovenské školy zahraničné poznatky, pedagogické postupy a skvalitniť tak úroveň vysokoškolského vzdelania.
Schéma je určená pre univerzity, vysoké školy
a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania na iných fakultách, doba pôsobenia hosťujúceho profesora je vymedzená na
jeden semester.
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať najneskôr do 31. októbra 2017. Všetky potrebné informácie o grantovej schéme nájdeš na: https://www.nadaciavub.
sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/ .
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