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Estónske predsedníctvo
Rady EÚ: 1. júla – 31. decembra 2017
Priority estónskeho predsedníctva vychádzajú zo strategického programu Európskej
rady a spoločných cieľov, ktoré členské štáty
a inštitúcie EÚ sformulovali v Rímskej deklarácii pri príležitosti 60. výročia podpísania
Rímskych zmlúv. Estónske predsedníctvo sa
zameria na zachovanie spoločných hodnôt,
ktorými je prosperita, bezpečnosť, mier a stabilita v Európe. Prostredníctvom praktických
rozhodnutí sa bude snažiť udržať jednotu Európy.
Predsedníctvo sa v nadchádzajúcich 6 mesiacoch bude sústrediť na štyri kľúčové oblasti: otvorené a inovačné európske hospodárstvo, bezpečnú a chránenú Európu, digitálnu
Európu a voľný pohyb údajov, ako aj inkluzívnu a udržateľnú Európu.
Webová stránka estónskeho predsedníctva:
https://www.eu2017.ee/
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Novinky z EÚ
Eurostat: Vynikajúce
správy pre európsku
a slovenskú ekonomiku,
miera nezamestnanosti
klesá v celej EÚ

Najkreatívnejšie a najkultúrnejšie mestá v EÚ:
Je tu nový nástroj a zdroj
dát pre porovnávanie

Európska komisia predstavila nový, svojho
druhu jediný interaktívny nástroj na porovnávanie kultúrnych a kreatívnych aktivít v
európskych mestách pod názvom Monitor
kultúrnych a tvorivých miest. Zo Slovenska sa
v porovnaní okrem Bratislavy nachádza napríklad Nitra, Prešov, či Košice. Bratislava sa
napríklad umiestnila na prvom mieste v skupine miest s väčšou populáciou najmä vďaka
jej nadpriemernej činnosti v oblasti nových
pracovných miest v kreatívnom priemysle.
Pozícii Bratislavy pomáha tiež usporiadanie
minimálne 2 kultúrnych medzinárodných
festivalov.
Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu:
Podľa najnovších údajov Eurostatu sa miera
nezamestnanosti v eurozóne v máji pohybo- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17vala na úrovni 9,3%, čo je historicky najnižší 1802_sk.htm
údaj od marca 2009. Miera nezamestnanosti
28 členských štátov EÚ bola v máji na úrovni
7,8%. Ide o najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ od decembra 2008. Pre porovnanie, v
máji 2016 bola miera nezamestnanosti v EÚ
8,7%.
Nezamestnanosť na Slovensku sa stále znižuje a s 8,1% nezamestnanosťou sa nachádza
už výrazne pod priemerom eurozóny (9,3%)
a len tesne nad priemerom EÚ (7,8%). Pozitívne je, že nezamestnanosť výrazne klesá aj u
mladých ľudí a žien.
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Európsky zbor solidarity:
pracovné miesta a stáže
na dobrej ceste
Pred pol rokom Európska komisia zahájila
činnosť Európskeho zboru solidarity. V marci
2017 začal výber uchádzačov na dobrovoľnícke stáže na základe ich záujmu a zručností a
10. Júla sa začínajú otvárať tisíce pracovných
miest a stáží. Európska komisia v tejto súvislosti podporuje dva projekty pod taktovkou
talianskych a francúzskych verejných služieb
zamestnanosti, ktoré ponúknu zamestnanie
alebo stáž spojené s myšlienkou solidarity v
inej krajine EÚ až 6 000 mladým ľuďom.
Od zriadenia Európskeho zboru solidarity 7.
decembra 2016 doň vstúpilo viac než 32 000
mladých ľudí, z toho 338 zo Slovenska. Hľadanie umiestnení pre účastníkov v organizáciách na základe ich záujmu a zručností sa začalo v marci 2017. Odvtedy bolo kontaktovaných približne 11 500 účastníkov a akceptovaných 460 miest. Cieľom je zabezpečiť, aby
sa do konca roka 2020 do Európskeho zboru
solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí.

Európania najradšej
dovolenkujú v Európskej
únii, toto sú ich najobľúbenejšie destinácie

Francúzsku. Celkovo najpopulárnejším regiónom v Európskej únii sú španielske Kanárske
ostrovy. Nasleduje Katalánsko a Baleárske
ostrovy. Z Francúzska to je okolie Paríža, Provensálsko a oblasť Porýnia. Do Talianska ľudia
chodia najradšej do Benátska, Toskánska a
Lombardska.
Čo sa týka Slovenska, najviac prenocovaní
zaznamenala v roku 2015 stredná (3,8 milióna turistických prenocovaní) a západná časť
Slovenska (3 milióny).

Štátna pomoc: Komisia
schvaľuje investičnú
pomoc Slovenska pre
výrobcu papiera Mondi SCP

Európska komisia usúdila, že investičná pomoc Slovenska vo výške 49 mil. EUR pre podnik Mondi SCP, výrobcu papiera a buničiny,
je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.
Európsky štatistický úrad zverejnil štatistiky Podpora prispeje k rozvoju regiónu, pričom
o najobľúbenejších turistických destináciách sa zachová hospodárska súťaž na jednotnom
za rok 2015. Európska únia je číslom jeden trhu. Investičná pomoc poskytnutá Slovenpri výbere dovolenkovej destinácie Európa- skom podporí plány podniku Mondi SCP innov. Až 85% z ich turistických prenocovaní je vestovať 310 mil. EUR do existujúcej prevádzv rámci Únie a len 15% v destináciách mimo ky v Ružomberku na výrobu vlnitej kartonáže.
tohto územia. Celkovo 90% turistických pre- Vlnitá kartonáž sa používa na výrobu vlnitej
nocovaní tvoria v EÚ Európania a len 10% tu- lepenky, ktorá sa ďalej spracováva na lepenristi z ostatných častí sveta.
kové krabice. Podnik Mondi SCP konkrétne
Medzi najobľúbenejšími destináciami je plánuje rozšíriť vo svojej prevádzke výrobnú
niekoľko regiónov v Španielsku, Taliansku a kapacitu buničiny a inštalovať nový papie-
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Komisia podniká kroky na
pomoc regiónom pri budovaní odolných hospodárstiev v ére globalizácie
Komisia predstavila nový súbor opatrení s
cieľom podporiť európske regióny pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia“).
renský stroj.
Táto koncepcia inteligentnej špecializácie,
Očakáva sa, že projekt vytvorí 105 priamych
pracovných miest. Ružomberok sa nachádza zavedená do všetkých regionálnych politicv Žilinskom kraji na strednom Slovensku, v kých programov v roku 2014, sa osvedčila a
oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc prináša výsledky. Komisia preto v súčasnosti
[článok 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungo- plánuje pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch
pilotných projektoch:
vaní Európskej únie].
Komisia posúdila opatrenie podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ktorá
umožňuje členským štátom podporovať
hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej
rozvinutých regiónoch EÚ a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu. Z
posúdenia Komisie vyplynulo, že bez verejného financovania by sa projekt neuskutočnil v Ružomberku, ale na inom mieste mimo
Európskeho hospodárskeho priestoru. Komisia ďalej usúdila, že pomoc bola obmedzená
na minimum, keďže sotva kompenzovala finančnú nevýhodu podniku spôsobenú tým,
že sa projekt realizoval v Ružomberku a nie v
alternatívnej lokalite. Podľa záverov Komisie
preto pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jasne prevažujú nad akýmikoľvek
narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou.

Podpora cielená na špecifické problémy
regiónov, ktoré čelia priemyselnej transformácii: niektoré regióny môžu na vlastnú žiadosť spolupracovať s tímom odborníkov z
Komisie na zlepšení svojej inovačnej kapacity,
odstraňovaní prekážok v oblasti investícií, či
vybavovaní občanov správnymi zručnosťami
a pripravovaní sa na priemyselné a spoločenské zmeny.
Medziregionálne inovačné partnerstvá
podporované z fondov EÚ: cieľom tohto pilotného projektu, ktorý je inšpirovaný úspechom iniciatívy Vanguard, je identifikovať
a rozvíjať „financovateľné“ medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať európske
hodnotové reťazce v prioritných odvetviach,
akými sú napríklad veľké dáta (big data), biohospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov,
prepojená mobilita alebo vyspelá výroba.
Výzvy na vyjadrenie záujmu o pilotné opatrenie pre regióny čeliace priemyselným zmenám budú vyhlásené na jeseň tohto roka. V
tomto roku sa zároveň zriadia medziregionálne partnerstvá a budú fungovať počas roka
2018.
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dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie poPrieskum: Záujem o
cezhraničné internetové môžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv
– týmto podľa prieskumu dôveruje len 57 pernákupy v EÚ narastá
cent opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72
percent.
Ako ukázala nová Hodnotiaca tabuľka
Hodnotiaca tabuľka zároveň ukázala, že
spotrebiteľských podmienok 2017, čoraz viac maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť
svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako
dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji,
odlišné daňové predpisy, či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na
ochranu spotrebiteľa.
Komisia preto predložila návrh týkajúci sa
moderných digitálnych zmluvných pravidiel
na zosúladenie zmluvných pravidiel pre onspotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich line predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť
dôvera v elektronický obchod sa dramaticky prístup k digitálnemu obsahu a online prezvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové ob- daju v rámci EÚ.
chody z iných krajín EÚ. Za posledných desať
rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7
percenta v roku 2007 na 55 percent v roku
2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo
cez internet 56,3 percenta opýtaných, pričom
v roku 2007 to bolo len 16 percent opýtaných.
Podľa prieskumu sa tiež zvýšila informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne
oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku
2014 nárast o 3,6 percentuálneho bodu).
Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie ohľadom znalosti svojich
spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60
percent opýtaných odpovedalo správne na
všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s
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stáže v eÚ
Staň sa „tieňom“ v OSN
vo Viedni!
Dokedy: 10. august 2017
Kde: Viedeň, Rakúsko
Kedy: 24. otóber - 24. november 2017

Európske
súťaže
Vyhrajte cenu pre
občiansku spoločnosť
za rok 2017
Európsky hospodársky a sociálny výbor vyhlásil súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť
za rok 2017, ktorej cieľom je oceniť najlepšie
projekty zamerané na integráciu ľudí na trh
práce.
Európsky hospodársky a sociálny výbor
(EHSV) tento rok ocení inovatívne projekty
občianskej spoločnosti na podporu kvalitnej
zamestnanosti a podnikania pre budúcnosť
práce zamerané na mladých ľudí, migrantov
a ostatné osoby, ktoré majú sťažený prístup
na trh práce.

Si študentom magisterského, inžinierskeho,
či doktorandského štúdia? Slovenská Asociácia pre OSN ti v rámci svojho „Shadowing
programme 2017″ ponúka príležitosť stráviť
jeden deň po boku niektorého zo zamestnancov OSN vo Viedni – „stať sa jeho tieňom“
a oboznámiť sa tak s náplňou jeho práce a na
vlastnej koži zažiť mutltikultúrnu atmosféru tamojšieho medzinárodného prostredia.
Maximálne piatim víťazom sa udelí suma v
Program sa uskutoční v termíne 24. októbra celkovej výške 50 000 EUR. Konečný termín
– 24. novembra 2017 v sídle OSN vo Viedni.
na zaslanie prihlášok je 8. september 2017 a
slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 7.
V prípade záujmu kontaktuj Slovenskú aso- decembra 2017 v Bruseli.
ciáciu pre OSN najneskôr do 10. augusta 2017
na una.fmv@gmail.com. Súčasťou tvojho
Takmer desať rokov po vyvrcholení finančemailu by mali byť údaje špecifikované v na- nej a hospodárskej krízy Európska únia nasledovnom odkaze: https://www.facebook. priek nedávnemu zlepšeniu naďalej čelí vycom/SlovenskaAsociaciaOSN/photos/rpp.15 sokej miere nezamestnanosti. EHSV sa preto
5409907972377/781719678674727/?type=3 tento rok rozhodol oceniť najlepšie inovatív&theater
ne projekty, ktoré podporujú kvalitné pracovné miesta, podnikanie alebo samostatnú
zárobkovú činnosť, a teda sa zasadzujú za
zvrátenie tohto trendu.

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 - júl - 2017

Viac informácií a prihlasovací formulár nájUchádzači môžu byť tiež študenti na vyšdete: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal. ších stupňoch štúdia, vedci, umelci, spisovaen.events-and-activities-civil-society-pri- telia, novinári a všetci tí, ktorí môžu prispieť k
ze-2017
informovaniu o tom, čo Európa symbolizuje
a prečo by európski občania mali mať Európu
radi napriek jej nedokonalostiam.

Približujete občanom EÚ?
Prihláste sa a vyhrajte
prestížnu cenu

Za šírenie informácií o Európe bude Európska komisia udeľovať novú celoeurópsku prestížnu Cenu Altiera Spinelliho.
Komisia tak cenou odmení najvýnimočnejšie príspevky, ktoré budú komunikovať hodnoty, históriu, činnosť a hlavné výhody Európskej únie občanom, podporovať ich vedomosti o EÚ a dôveru voči nej a jej budúcnosti.

Dokedy?
Na to, aby ste sa prihlásili, sa treba registrovať najneskôr do 16. augusta 2017. Celú
prihlášku potom treba poslať do 2. októbra
2017. Pokiaľ sa však vopred nezaregistrujete,
nebude možné túto prihlášku vyplniť. Všetky
prihlášky budú vyhodnotené v októbri 2017,
vyhlásenie víťazov prebehne začiatkom roka
2018.
Všetky dokumenty k prihláške a aj podrobné pravidlá nájdete na: https://ec.europa.eu/
education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en

GRANTY SR A eú
Zelené vzdelávanie
Uzávierka: 10. október 2017
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

V rámci tejto ceny Komisia udelí:
• 6 cien vo výške 50 000 eur
• 6 cien vo výške 30 000 eur
• 10 cien vo výške 17 000 eur
Kto sa môže prihlásiť?
Cenu môžu získať jednotlivci alebo aj tímy.
Jednotlivci (v prípade tímu jeho líder) musia
mať ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia a v čase prihlášky musia spolupracovať s akademickou alebo vedeckou inštitúciou, občianskou alebo inou organizáciou, firProstredníctvom svojho grantového programu
mou alebo iným druhom právneho subjektu „Zelené vzdelávanie“ podporí Nadácia VW Slovaso sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. kia v spolupráci s materskými a základnými škoSpolufinancované
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lami, občianskymi združeniami a neziskovými or- Výzva na predkladanie
ganizáciami vzdelávanie detí v oblasti životného žiadostí na podporu sociprostredia.
álnych a kultúrnych poCieľom programu je podporiť:
• vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostre- trieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií
dia a ekológie
• pomocou environmentálnej výchovy rozširova- rómskej komunity
nie informovanosti o rôznorodých možnostiach
ochrany životného prostredia aj na školách
Uzávierka: 14. august 2017
• kreativitu a environmentálne myslenie u detí a
Maximálna výška grantu: 15 000 eur
mládeže
• verejnoprospešnú, environmentálne zameranú
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske koaktivitu detí
munity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna
Úlohou žiadateľov je zorganizovať za poskytnu- 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na
té finančné prostriedky environmentálnu súťaž podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešena tému : „Najlepší eko-vylepšovák na našej nie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
škole“.
komunity.
Deadline pre prihlasovanie projektov je 10. október 2017. Podrobnosti o grantovom programe
Dotácia je určená pre:
sú:
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblas- • občianske združenia, nadácie, neziskové orgati-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanizácie poskytujúce všeobecne prospešné služnie/
by a ďalšie organizácie tretieho sektora
• obce a vyššie územné celky, vrátane nimi zriadených organizácií
• organizácie plniace úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému
• Slovenský červený kríž, Medzinárodnú organizáciu pre integráciu a ďalšie
V rámci výzvy budú podporené aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR
pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie
miestnych komunikácií v rómskych komunitách,
pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne. Deadline
pre podávanie žiadostí je 14. august 2017. Všetky
potrebné informácie sú: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=urad-splnomocnenca-vyhlasil-vyzvu-na-predkladanie-projektov-k-dotacnej-scheme
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