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Milí priatelia, 
 
 Najvýznamnejším septembrovým 
podujatím európskej regionálnej politiky je 
Štvrté kohézne fórum, ktoré sa uskutoční v 
dňoch 27. a 28. 9. v Bruseli. Vysokí 
predstavitelia členských krajín, regiónov a 
miest Európskej únie budú debatovať na 
tému budúcnosti kohéznej politiky po roku 
2013. 

Slovenskú delegáciu 
na čele s ministrom 
výstavby a 
regionálneho 
rozvoja Mariánom 
Janušekom budú 
tvoriť generálni 
riaditelia      MV RR 

Katarína Kukučková–Tomková, Igor 
Štefanov a Peter Černega. Za regionálnu 
úroveň sa fóra zúčastnia predsedovia 
Nitrianskeho a Žilinského samosprávneho 
kraja Milan Belica a Juraj Blanár. 
Kohézne fórum bude pre nich prvou 
príležitosťou otvoriť otázky, ktoré kladie 
Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej 
kohézii, ktorej bola venovaná rubrika Pod 
drobnohľadom v predchádzajúcom čísle 
INFLOWu. Závery z tohto podujatia Vám 
prinesieme v októbrovom čísle nášho 
mesačníka. 
 
 18.júla bola Katarína Mathernová 
vymenovaná do funkcie zástupkyne 
generálneho riaditeľa Generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu politiku (DG 
REGIO), kde má na starosti tri politické 
riaditeľstvá  a koordináciu vzťahov s 
ostatnými generálnymi riaditeľstvami 

Komisie, ako aj s príslušnými orgánmi v 
členských štátoch a regiónoch. Katarína 
Mathernová prevzala úlohy v oblasti 
kohéznej politiky EÚ, ktorej cieľom je, aby 
sa zlepšovala infraštruktúra, podporovali 
inovácie a podnikanie a aby sa zvýšil počet 
a kvalita pracovných miest, a to vďaka 
investíciám do ľudského kapitálu. Bude 
dbať o to, aby politika vychádzala z 
racionálnych hospodárskych analýz a 
hodnotení, riešila problémy, ktoré prinesie 
budúcnosť, a naďalej sa riadila prioritami 
Lisabonskej agendy. 
 
 V septembrovom INFLOWe sa v 
Hlavnej téme zaoberáme rokovaniami o 
operačných programoch medzi MVRR SR 
a Európskou komisiou a zároveň 
ponúkame prehľad čerpania 
štrukturálnych fondov v krajinách EÚ. V 
rubrike Aktuálne dávame do Vašej 
pozornosti články na témy: regionálne 
clustre, druhá výročná konferencia Siete 
regiónov na východnej hranici EÚ 
NEEBOR a Európsky týždeň miestnej 
demokracie, ktorý prebehne v druhej 
polovici októbra. Aktívne sa na ňom 
zúčastnia aj slovenské regióny. Pod 
drobnohľad sme si tento krát zobrali 
Združenie európskych regiónov, jeho 
zloženie, okruhy činnosti, príklady 
úspešných projektov, ako aj sumár výhod 
vyplývajúcich z členstva.  
 
 
Príjemné čítanie! 
 
Gabriela Kukučková 
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Hlavná téma 

Eurofondy pre Slovensko v 
novom programovacom období 2007 – 

2013  
 Národný strategický referenčný 
rámec (NSRR) SR – strategický dokument 
k  čerpaniu štrukturálnych fondov 
a kohézneho fondu pre roky 2007 – 2013 
bol 17. augusta tohto roku oficiálne 
podpísaný Európskou komisiou (EK). Celý 
dokument je prístupný na 
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=10&cat=&news=3102. 
Slovensko bolo  v   poradí 23.  štátom  EÚ, 

 
 
 
ktorému EK schválila NSRR. Bez 
strategického dokumentu sú ešte Belgicko, 
Lotyšsko a Luxembursko. 
 Pre Slovensko to znamená, že 
onedlho bude môcť čerpať finančné 
prostriedky vo výške 11,58 mld. EUR, 
ktoré sú určené na napĺňanie troch 
hlavných cieľov – Konvergencia, 
Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť a Európska územná 
spolupráca.  V najbližšej dobe môžeme 
očakávať schválenie jednotlivých 
operačných programov (OP). V priebehu 
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mesiaca september budú Európskou 
komisiou oficiálne schválené 4 OP: 
Regionálny operačný program, Technická 
asistencia, Doprava a Informatizácia 
spoločnosti. To znamená, že v rámci týchto 
operačných programov budú čoskoro 
zverejnené výzvy na podávanie 
projektových žiadostí. 
 Operačné programy 
Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, Výskum a vývoj, Životné 
prostredie, Bratislavský kraj 
a Zdravotníctvo boli zaslané Európskej 
komisii, ktorá ich posudzuje. 
K operačnému programu 
Konkurencieschopnosť a  hospodársky rast 
EK zaslala pripomienky, ktoré bude 
potrebné zapracovať.  
 José Palma Andrés, riaditeľ 
Direktoriátu regionálnej politiky EK 
predpokladá, že zvyšné operačné programy 

(okrem schválených) by mohli byť 
schválené a podpísané do konca roka.  
 

 
Ako to vyzerá v iných krajinách? 

 Najväčší objem financií má k 
dispozícii Poľsko – 67, 284 mld. EUR, 
ktoré budú prerozdelené z 21 operačných 
programov (z toho 6 EK schválila). 
Maďarsko bude môcť vyčerpať 25,307 
mld. EUR prostredníctvom 15 operačných 
programov (z toho má 14 podpísaných), 
Česká republika  26,692 mld. EUR 
prostredníctvom 17 operačných programov 
(žiadny nie je doteraz schválený).  
 Najmenej finančných prostriedkov 
bolo vyčlenených pre rozlohou a počtom 
obyvateľom malé, ale hospodársky 
rozvinuté krajiny: Luxembursko (65 mil. 
EUR) a Dánsko (613 mil. EUR). 

 
 
Tabuľka 1: Prehľad alokácií a počtu OP v štátoch EÚ k 30. 08. 2007 
Krajina Celkový 

počet OP 
Schválen
é OP 
k 30.08. 

Alokácie v 
€ pre štát 

Krajina Celkový 
počet OP 

Schválené 
OP 
k 30.08. 

Alokácie v 
€ pre štát 

Bulharsko 7 0 6, 85 mld. Maďarsko 15 14 25,31 mld. 
Belgicko 10 0 2,26 mld. Malta 2 2 855 mil. 
Česko 17 0 26,69 mld. Nemecko 36 16 26,34 mld. 
Cyprus 2 0 640 mil. Poľsko 21 6 67,28 mld. 
Dánsko 2 2 613 mil.  Portugalsko 14 0 21,51 mld. 
Estónsko 3 0 3,46 mld. Rakúsko 11 8 1,461 mld. 
Fínsko 7 0 1,716 mld. Rumunsko 7 5 19,67 mld. 
Francúzsko 36 9 14,32 mld. Slovensko 11 0 11,36 mld. 
Grécko 14 0 20,42 mld. Slovinsko 3 2 4,205 mld. 
Holandsko 5 5 1,907 mld. Španielsko 45 0 35,52 mld. 
Írsko 3 0 901 mil.  Švédsko 9 8 1,89 mld. 
Litva 4 2 6,885 mld. Taliansko 52 11 28,81 mld. 
Lotyšsko 3 0 4,62 mld. V. Británia 22 4 10,61 mld. 
Luxemburg 2 0 65 mil.     
Zdroj: zostavené z údajov EK: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/pdf/scoreboard30082007.pdf  

 
Marek Dvorský, ŽSK 
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Aktuálne 

CLOE – Clusters Linked Over Europe 
 Od vzniku prelomovej knihy 
Michaela Portera „Konkurenčné výhody 
národov“ v roku 1990 sa objavilo mnoho 
definícií clustrov. Na základe najnovších 
analýz regionálnych clustrov v Európe, 
definovala Európska komisia clustre ako 
skupiny nezávislých firiem a asociovaných 
inštitúcií, ktoré spolupracujú a súťažia; sú 
miestne koncentrované v jednom či 
niekoľkých regiónoch, aj keď môžu mať 
globálny rozsah; sú špecializované 
v konkrétnom priemyselnom odvetví, 
previazanom spoločnými technológiami; 
sú konkurencieschopné; sú buď znalostné 
alebo tradičné. 
 Projekt CLOE, ktorý bol spustený 
v roku 2004 v rámci iniciatívy INTERREG 
IIIC West, pôvodne spájal 7 Európskych 
regiónov (Karlsruhe, Kaliningrad, Linz, 
Lyon, Tartu, Timisoara, Nottingham,  a 
Wermland) v oblasti výmeny skúseností 
pri zakladaní a riadení clustrov. 
Monitorovacia komisia západnej zóny 
INTERREG v roku 2007 schválila návrh 
na dodatočnú kapitalizáciu aktivít vo výške 
471 000 € so zámerom rozšíriť výsledky 
projektu a získané know-how aj pre ďalšie 
regióny. Banskobystrický samosprávny 
kraj (BBSK) sa  spolu s partnerskými 
regiónmi z Českej republiky (Ostrava), 
Bulharska (Sofia), Maďarska (West 
Pannon), Slovinska (Maribor, Gorenjska)  
pripojil k projektu v júni 2007.  
 Cieľom projektu CLOE je 
akcelerovať proces budovania clustrov  
prostredníctvom zapojenia malých 
a stredných podnikov v rozličných 
priemyselných sektoroch, poskytnúť 
všetkým zúčastneným regiónom súbor 
nástrojov a techník ako založiť a riadiť 
clustre, vypracovať akčný plán ich 
budovania v nových partnerských 
regiónoch, implementovať pilotné akcie na 
vybudovanie regionálnych clustrov 

a napokon posilniť postavenie malých 
a stredných podnikateľov tak, aby sa 
inovatívne riešenia dostali v čo najkratšej 
dobe na trh. 
  
 Zámerom BBSK je 
prostredníctvom vybudovania clustrov 
v oblasti drevospracujúceho a strojárskeho 
priemyslu, IKT, sklárstva a keramiky, 
hutníctva a cestovného ruchu zvýšiť  
konkurencieschopnosť regionálnej 
ekonomiky, zlepšiť výkonnosť podnikania 
v týchto sektoroch, vybudovať spoločnú 
infraštruktúru a pomocou networkingu 
skvalitniť medzinárodnú spoluprácu medzi 
podnikmi.  
Viac info: www.clusterforum.org alebo 
veronika.jacekova@vucbb.sk  
 

Veronika Jaceková, BBSK 
 
 
 
 

 

Regióny NEEBOR za lepšiu európsku 
integráciu 

 Druhá výročná konferencia siete 
NEEBOR pod názvom Regióny NEEBOR 
za lepšiu európsku integráciu sa 
uskutočnila v dňoch 6. a 7. septembra 2007 
v poľskom meste Olsztyn. Tohtoročná 
konferencia bola venovaná dopravným 
sieťam, cezhraničnej spolupráci v oblasti 
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zdravotníctva a kohéznej politike. 
Pozornosť sa sústredila hlavne na možnosti 
regionálneho rozvoja v súvislosti s novým 
programovacím obdobím EÚ. Zúčastnení 
sa zhodli na prijatí Deklarácie NEEBOR, 
ktorá tvorí odporúčanie Európskej komisii 
a členským štátom EÚ o rozvoji 
a dopravnej infraštruktúre v regiónoch na 
vonkajšej východnej hranici EÚ.  

 
Konferencia v Olsztyne bola fórom 

výmeny informácií a skúseností 
v oblastiach spoločného záujmu a 
medziregionálnej spolupráce. Partnerské 
regióny mali možnosť zúčastniť sa na 
diskusii s predstaviteľmi európskych 
inštitúcií, ako aj príležitosť lepšie sa 
navzájom spoznať za účelom prehĺbenia 
spolupráce na spoločných projektoch. 
Príklad spolupráce PSK s Ukrajinou 
predstavil generálny riaditeľ Agentúry 
regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes. 

 Na konferencii sa zúčastnila 
komisárka pre regionálnu politiku Danuta 
Hübner, pracovníci Európskej komisie, DG 
REGIO, poslanci Európskeho parlamentu 
a predstavitelia lokálnej, regionálnej 
a národnej úrovne. Na konferenciu prišlo 
140 účastníkov z  15-tich krajín. 

 
Nasledujúca konferencia NEEBOR 

2008 sa uskutoční v Grécku. Prvá výročná 
konferencia NEEBOR bola zorganizovaná 
v maďarskom Debrecíne v novembri 2006. 
Sieť NEEBOR tvorí 41 regiónov na 
východnej hranici Európskej únie, ktoré 
spájajú spoločné záujmy a problémy. 
Prešovský samosprávny kraj je jedným zo 
zakladajúcich členov siete NEEBOR.  
Viac info: 
http://www.ucm.org.cy/eng/News/News_Card.aspx?NewsID=21&NewsCategoryID=-1 

 
Tomáš Hruška, PSK 

 
 
 

Európsky týždeň miestnej demokracie: 
15. – 19. október 2007  

  

      Európsky týždeň 
miestnej demokracie 
v dňoch 15.–19. 10. 

 2007 je spoločnou iniciatívou dvoch 
útvarov Rady Európy: Kongresu miestnych 
a regionálnych samospráv a Európskeho 
výboru pre miestnu a regionálnu 
demokraciu (CDLR).  
 
Cieľom iniciatívy je:  

- podporiť povedomie o miestnej 
demokracii a myšlienku 
demokratickej účasti na miestnej 
úrovni vo všetkých členských 
krajinách Rady Európy  

- informovať európskych občanov 
o tom, ako fungujú orgány miestnej 
samosprávy, o príležitostiach ako 
sa podieľať na rozhodovacom 
procese na miestnej úrovni 

 
 Dôvodom výberu práve tohto 
termínu je skutočnosť, že dňa 15. októbra 
1985 bola Európska charta miestnej 
samosprávu predložená na podpis. Tento 
dátum rovnako pripomína 50. rokov 
odkedy Rady Európy obhajuje a presadzuje 
miestnu demokraciu.  
Oficiálne spustenie prvého Európskeho 
týždňa miestnej demokracie sa uskutoční 
pri príležitosti 15. konferencie európskych 
ministrov zodpovedných za miestnu 
a regionálnu samosprávu v dňoch 15. – 16. 
októbra 1007 vo Valencii (Španielsko).  
 
 Viac informácií o ELDW na 
Slovensku nájdete na 
http://www.radaeuropy.sk/?europsky-tyzden-miestnej-demokracie a na 
internetových stránkach samosprávnych 
krajov, ktoré sa do akcie zapojili:  BSK, 
NSK, KSK, PSK, TSK a ŽSK 
 

Beata Balková, TSK 
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Sprievodca politikami EÚ pre mestské 
oblasti 

 Európska komisia pripravila pre 
mestské oblasti „Sprievodcu pre 
urbanistický rozmer v komunitárnych 
politikách“. 
 Sprievodca má ambíciu pomáhať 
mestským oblastiam, aby v plnom rozsahu 
využívali možnosti politík EÚ. Zverejnený 
dokument informuje o urbanistickej 
dimenzii v kohéznej politike pre obdobie 
2007-2013. Sprievodca tiež poskytuje 
prehľad všetkých komunitárnych politík na 
obdobie 2007–2013, ktoré sú relevantné 
pre mestský rozvoj.  
Elektronická verzia sprievodcu v anglickej 
verzii: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/urban/index_en.htm#down 

 Urbanistický audit, správa o stave 
európskych miest a prieskum kvality života 
v 70. európskych mestách: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_en.htm 
 

 

RegioStars 2008 – Ocenenie za 
inovatívny projekt 

 Hlavný cieľ ocenenia RegioStar 
2008 je identifikácia dobrých, 
inovatívnych projektov v regionálnom 
rozvoji. Atraktivita a zviditeľnenie 
originálnych príkladov môže slúžiť ako 
inšpirácia pre iné regióny. 
Ocenenie RegioStars 2008 sa zameriava na 
nasledujúce témy a podtémy: 
Regionálna ekonomika založená na 
vedomostných a technologických 
inováciách: 
• Podpora clustrov a podnikateľských 

zoskupení 
• Technologický transfer z výskumných 

inštitútov do podnikateľskej oblasti 
Udržateľný ekonomický rozvoj: 
• Energetická efektívnosť a obnoviteľná 

energia 
• Environmentálne technológie 
Kritériá pre ocenenie: 
• Inovatívny charakter projektu 

v regionálnom rozmere 

• Potenciálny vplyv na regionálnu 
ekonomiku 

• Očakávaná udržateľnosť projektu 
• Výsledky projektu na budovanie 

lokálneho, regionálneho 
a interregionálneho partnerstva 

Ocenenie RegioStars bude prezentované na 
konferencii Regions for economic change v 
marci 2008 a bude odovzdané 8 oceneným. 
Prihlášky je potrebné podať do 28. 
septembra 2007. 
Viac info: http://ec.europa.eu/inforegio/innovation/regiostars_en.htm 

Prihláška: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=regiostars&lang=en 
 

Tomáš Hruška, PSK 
 

Pod drobnohľadom 

Združenie európskych regiónov -AER 
      Združenie európskych 
regiónov – Assembly of 
European Regions (AER) 
založené v roku 1985 so 

sídlom v Štrasburgu predstavuje politický 
hlas regiónov a kľúčového partnera pre 
európske a medzinárodné inštitúcie 
v otázkach dotýkajúcich sa regionálnych 
kompetencií. AER podporuje princíp 
subsidiarity a regionálnej demokracie 
a umožňuje regiónom vytvorenie 
dôležitého spojenia medzi EÚ a občanmi.  
AER tvorí v súčasnosti 250 členských 
regiónov z 30 európskych krajín (medzi 
nimi 3 slovenské samosprávne kraje - 
Banskobystrický, Trenčiansky a Trnavský) 
a 12 interregionálnych organizácií.  
Riadiacimi orgánmi AER sú: 
- Valné zhromaždenie, ktoré 

tvoria politickí zástupcovia členských 
regiónov 

- Byro je zložené minimálne z jedného 
regionálneho zástupcu za členský štát 
(za SR stály člen - Pavol Krištof, 
poslanec TSK, náhradník Ján 
Marcinek, riaditeľ Úradu BBSK) 
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- Predsedníctvo: predseda – Riccardo 
Illy, dvaja podpredsedovia, 
podpredseda pokladník a predsedovia 
výborov  

Činnosť AER charakterizujú: 
Výbor 1 – Hospodárstvo a regionálny 
rozvoj 
Výbor 2 – Sociálna politika a verejné 
zdravie 
Výbor 3 – Vzdelávanie, kultúra 
a medzinárodná spolupráca 
Stály výbor pre monitorovanie 
a hodnotenie 
Stály výbor pre inštitucionálne záležitosti 
Skupina pre rovnosť príležitostí 
Programy: Euroodyssée, Letná univerzita, 
Letná univerzita mládeže 

Programy AER: 
Eurodyssée je program mobility mládeže, 
ktorý podporuje odbornú prípravu 
a zamestnanosť. Ponúka mladým ľuďom 
od 18 do 30 rokov možnosť získať 
odborné skúsenosti počas stáže (3-7 
mesiacov) v podniku v inej krajine 
a súčasne zlepšiť svoje jazykové znalosti. 
V súčasnosti je do programu zapojených 
25 regiónov.  
Letná univerzita AER sa koná 
každoročne od roku 1996 vo forme fóra 
zameraného na výmenu skúseností 
v oblasti regionálneho rozvoja v Európe. 
Letná univerzita mládeže AER (od 18 do 
24 rokov) prebieha paralelne s Letnou 
univerzitou AER a jej cieľom je podporiť 
účasť mladých na dianí v oblasti 
regionálnej politiky, výmena skúseností.  

Úspešné projekty AER: 
Cieľom projektu Touring Nature je 
zvýšiť trvaloudržateľný cestovný ruch vo 
vidieckych oblastiach. Európske označenie 
„Vilage +“ je udeľované územiu, ktoré má 
vypracovanú stratégiu udržateľného 
cestovného ruchu. Ide o zapojenie 
všetkých miestnych aktérov do 
zabezpečenia ochrany životného prostredia 
a rozumného využívania miestnych 
zdrojov. Zaradenie označených území 
do celoeurópskych ciest je spôsob 

propagácie vybraných kvalitných 
turistických destinácií.  
Projekt externého hodnotenia Preventing 
Alcohol-Related Harm (Prevencia pred 
škodami spôsobenými alkoholom) má za 
cieľ umožniť partnerským regiónom 
zlepšiť tvorbu a implementáciu politiky 
pre alkohol výmenou názorov a 
skúseností. Partneri sa zameriavajú na 
témy: doprava, deti a mládež, tehotenstvo 
a pestúnstvo, ako aj intervencia v rámci 
primárnej zdravotníckej starostlivosti.  
Externé hodnotenia (Peer review) sú 
súčasťou projektu „Budovanie kapacít – 
implementácia koordinovanej politiky pre 
alkohol v Európe“, ktorý je 
spolufinancovaný EK v rámci programu 
Európske verejné zdravie. 
Iniciatíva Tourism network je zameraná 
na podporu efektívnych stratégií 
trvaloudržateľného cestovného ruchu na 
regionálnej úrovni. 17 členských regiónov 
(medzi nimi Banskobystrický 
samosprávny kraj) bojujú za uplatňovanie 
prístupu „zdola nahor“ v oblasti politiky 
cestovného ruchu na európskej 
a medzinárodnej úrovni a za zabezpečenie 
podpory cestovného ruchu v regiónoch. 
Prínos členstva v AER pre región: 
- väčšia efektívnosť pri presadzovaní 

regionálnych záujmov pri inštitúciách 
EÚ  

- aktuálne informácie o dianí v EÚ, 
o legislatíve, o politikách, ako aj 
o nových výzvach v rámci 
komunitárnych programov 
prostredníctvom monitoringu médií 

- možnosť školení zamestnancov 
verejnej správy o zdrojoch EÚ a ich 
využití, o štrukturálnych fondoch 

- aktívna účasť na tematických 
pracovných skupinách a získanie 
informácií z danej oblasti  

- účasť na konferenciách a podujatiach, 
Viac info: www.a-e-r.org 
Zastúpenie AER v Bruseli: j.benfield@a-e-r.org  
 

Beata Balková, TSK 
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Úspešné projekty 

Druhá možnosť zamestnať sa pre ľudí 
nad 40 rokov 

 Cieľom projektu bolo umožniť 
partnerským organizáciám z viacerých 
členských štátov EÚ zvýšiť zamestnanosť 
ich dospelých „študentov“ - 
nezamestnaných s vekom nad 40 rokov. 
Zväčša išlo o ľudí, ktorí po rokoch stratili 
prácu a vzhľadom na svoj vek neboli 
schopní sa prispôsobiť aktuálnym 
požiadavkám trhu práce. Projekt 
uskutočnili odborné organizácie 
z Anglicka, Belgicka, Českej republiky, 
Francúzska a z Rakúska. Projekt mal za 
úlohu vymyslieť a zlepšiť na 
medzinárodnej úrovni metódy a procesy, 
ktoré by prispeli k zvýšeniu odborných 
(najmä práca s počítačom a internetom) a 
sociálnych znalostí, zlepšiť prístup k práci 
a tým splnenie požiadaviek pracovného 
trhu. Rovnako tiež zvýšiť kvalitu kurzov a 
výučby lektorov a podeliť sa o dobré ako 
aj zlé skúsenosti najprv medzi 
partnerskými organizáciami a potom aj na 
konferencii v Bruseli. Pracovným jazykom 
projektu bol anglický jazyk, v ktorom sa 
nakoniec zdokonalili aj samotní partneri. 
Projekt poskytoval tiež poradenstvo, 
pozitívny rozvoj osobnosti (nadobudnúť 
istotu po strate predchádzajúceho 
zamestnania a vedieť predať svoje 
skúsenosti), kurzy vo viacerých oblastiach 
(moderná multimediálna výučba) až po 
spoluprácu s úradmi práce a s možnými 
budúcimi zamestnávateľmi, vo väčšine 
prípadov aj individuálny prístup 
k jednotlivým záujemcom – ľuďom nad 40 
rokov. 
Projekt bol financovaný Európskou 
komisiou od roku 2005 do 2007 v rámci 
programu Grundtvig II. (pre oblasť 
celoživotného vzdelávania). 
Viac info: www.thirdage.org.uk 
                 www.wyda.cz 
                 www.agoraservices.fr 

Tím KSK 

Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

Stáž vo Výbore regiónov  
Ciel stáže: Cieľom je doplnenie vedomostí 
stážistov, ktoré získali počas štúdia a 
oboznámenie sa s činnosťou Európskej 
únie, predovšetkým Výboru regiónov, 
ktorý je poradným orgánom EÚ.  
Oprávnení žiadatelia: : Platené stáže sú 
určené výlučne pre absolventov minimálne 
bakalárskeho štúdia univerzít alebo 
absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktoré 
majú rovnaký štatút.  
Uzávierka podania prihlášok: 30.9. 2007 
Termín stáže: 16.2. – 14.7. 2008 
Viac info: 
http://cor.europa.eu/en/presentation/contact_us_traineeships.htm 
 
Stáž v Európskom hospodárskom 
a sociálnom výbore 
Ciel stáže: Cieľom je doplnenie vedomostí 
stážistov, ktoré získali počas štúdia a 
oboznámenie sa s činnosťou Európskej 
únie, predovšetkým Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý 
je poradným orgánom EÚ.  
Oprávnení žiadatelia: : Platené stáže sú 
určené výlučne pre absolventov minimálne 
bakalárskeho štúdia univerzít alebo 
absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktoré 
majú rovnaký štatút. Žiadatelia musia mať 
menej ako 30 rokov. 
Uzávierka podania prihlášok: 30.9. 2007 
Termín stáže: 16.2. – 14.7. 2008 
Viac info: 
http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp 

 
Stáž v Európskom parlamente 
Ciel stáže: Cieľom je doplnenie vedomostí 
stážistov, ktoré získali počas štúdia, a 
oboznámenie stážistov s činnosťou 
Európskej únie, predovšetkým Európskeho 
parlamentu a jeho výborov.  
Oprávnení žiadatelia: : Platené stáže sú 
určené výlučne pre absolventov minimálne 
bakalárskeho štúdia univerzít alebo 
absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktoré 
majú rovnaký štatút. Jedna z týchto stáží, 
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nazývaná „Stáž Chrisa Pieninga“ môže byť 
udelená uchádzačovi, ktorého práca bola 
zameraná najmä na vzťahy medzi 
Európskou úniou a Spojenými štátmi. 
Uzávierka podania prihlášok: 15.10. 
2007 
Termín stáže: 1.3. – 31.7. 2008 
Viac info: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=2&language=SK 

 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA 
23/2007 Podpora kultúrnych činností – 
viacročné projekty spolupráce 
a opatrenia spolupráce 
Referenčné číslo: 2007/C 184/04  
Program: Program Kultúra 2007-2013 
Rozpočet: Celkový rozpočet pre viacročné 
projekty (oblasť 1.1) predstavuje 17,5 
miliónov EUR a pre opatrenia spolupráce 
(oblasť 1.2.1) 10 miliónov EUR 
Spolufinancovanie: max. 50% 
Cieľ výzvy: Dva druhy činností 
v akejkoľvek umeleckej a kultúrnej oblasti: 
a) Viacročné projekty spolupráce (oblasť 

1.1) – projekty zahŕňajúce niekoľko 
viacročných kultúrnych činností 
zameraných na dosiahnutie trvalo 
udržateľnej a štruktúrovanej spolupráce 
medzi kultúrnymi subjektmi (min. 6 
subjektov zo šiestich rôznych krajín). 

b) Opatrenia spolupráce (oblasť 1.2.1) – 
odvetvové alebo medziodvetvové 
kultúrne činnosti s kratším trvaním 
a menším rozsahom (min. 3 subjekty 
z troch rôznych krajín). 

Financované aktivity: Tie, ktoré vytvárajú 
európsku pridanú hodnotu, sú realizované 
s vysokou úrovňou excelentnosti, sú 
založené na kvalite partnerstva medzi 
koordinátorom a spoluorganizátormi, 
vytvárajú vhodnú úroveň trvalej 
udržateľnosti.  
Oprávnení žiadatelia: Verejné alebo 
súkromné organizácie s právnym štatútom, 
ktorých hlavná činnosť sa sústreďuje na 
oblasť kultúry. 
Publikácia výzvy: 7.8. 2007  
Uzávierka: 31.10. 2007  

Viac informácií: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1/index_en.htm  

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru 
Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
Avenue du Bourget 1, BOUR 
BE-1140 Brussels  
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
Kontakt:  
Kultúrny kontaktný bod v Slovenskej 
republike - Zora Jaurová 
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava 
Tel: +421 2 5263 2871  
Mobil: +421 910 947491  
Fax: + 421 2 5263 2873 
e-mail: ccp@ccp.sk 
http://www.ccp.sk 
 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA 
25/2007 - Literárny preklad 
Referenčné číslo: 2007/C 184/06 
Program: Program Kultúra 2007-2013 
Rozpočet: 1,7 miliónov EUR 
Spolufinancovanie: max. 50% (v 
rozmedzí od 2 000 EUR do 60 000 EUR) 
Cieľ výzvy: Strategickým cieľom je 
posilnenie európskej kultúrnej spolupráce 
podporou kultúrnych aktivít, ktoré sa 
vyznačujú nasledujúcimi 
charakteristikami: 
- vytvárajú európsku pridanú hodnotu 
- majú význam pre osobitné ciele 

programu 
- sú realizované s vysokou úrovňou 

excelentnosti 
- zabezpečujú kvalitné partnerstvo 

a metodológiu spolupráce medzi 
participujúcimi organizáciami 

- vytvárajú vhodnú úroveň trvalej 
udržateľnosti 

Financované aktivity: Oprávnenými 
dielami sú beletristické diela bez ohľadu na 
literárny žáner. Oprávnenými jazykmi sú 
úradné jazyky krajín zúčastňujúcich sa na 
programe a staroveké jazyky ako latinčina 
a gréčtina.  
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Oprávnení žiadatelia: Verejné alebo 
súkromné vydavateľstvá či vydavateľské 
skupiny s právnou subjektivitou v jednej 
z krajín zúčastňujúcich sa na programe. 
Publikácia výzvy: 7.8. 2007  
Uzávierka: 1.10. 2007 , 1.4. 2008  
Viac informácií:  
http://eacea.ec.europa.eu, http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1_2_2/index_en.htm  

Kontakt: Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor 
a kultúru 
Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
Avenue du Bourget 1, BOUR 
BE-1140 Brussels  
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA 
26/2007 Vytváranie sietí kontaktov 
organizácií vykonávajúcich hodnotenie 
alebo posudzovanie vplyvu v oblasti 
kultúrnych politík – Siete (oblasť 3.2) 
Referenčné číslo: 2007/C 184/05 
Program: Program Kultúra 2007-2013 
Rozpočet:  0, 6 milióna EUR  
Spolufinancovanie: max. 50% (max. 
200 000 EUR) 
Cieľ výzvy: Zvýšiť objem a kvalitu 
informácií a údajov s cieľom vypracovať 
komparatívne údaje a analýzy o kultúrnej 
spolupráci na európskej úrovni, najmä čo 
sa týka mobility tvorcov a kultúrnych 
aktérov, pohybu umeleckých a kultúrnych 
výrobkov a medzikultúrneho dialógu. 
Financované aktivity: Vytváranie siete 
kontaktov rôznych zúčastnených strán 
(kultúrne oddelenia štátnych, regionálnych 
či miestnych orgánov, kultúrnych 
observatórií, univerzít, ktoré sa 
zameriavajú na kultúrne otázky a pod.), 
ktoré majú priame a praktické skúsenosti 
s hodnotením či posudzovaním vplyvu 
v oblasti kultúrnej politiky v súvislosti 
s dvomi témami:   
- Kultúrne politiky v rámci 
miestneho/regionálneho sociálno-
ekonomického vývoja a ich príťažlivosť 

- Synergie/prepojenia medzi vzdelaním 
a kultúrou s dôrazom na tvorivosť a 
inovácie 
Oprávnení žiadatelia: Verejné alebo 
súkromné organizácie s právnym štatútom 
a s doloženou praxou v trvaní najmenej 5 
rokov v oblasti posudzovania vplyvu alebo 
hodnotenia týkajúceho sa kultúrnych 
politík 
Publikácia výzvy: 7.8. 2007  
Uzávierka: 1.10. 2007  
Viac informácií: http://eacea.cec.eu.int   
Kontakt: Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor 
a kultúru 
Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
Avenue du Bourget 1, BOUR 
BE-1140 Brussels 
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
 
 
Program: e-ContentPlus 
Rozpočet: 46.5 miliónov EUR,  
Spolufinancovanie: 50 % celkových 
prípustných nákladov 
Cieľ výzvy:  prístupnejšie a viac 
využívané digitálne technológie pre 
Európu  
Financované aktivity: Cieľové oblasti, 
v ktorých môže mať program pozitívny 
dopad a úspech: 
- geografické informácie 
- vzdelávací obsah 
- digitálne knižnice 
- podpora práce s digitálnymi 
technológiami 
Uzávierka: 4.10. 2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/calls/proposals/index_en.htm 

Národný kontaktný bod Slovensko: 
Valentina Michalkova 
Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií, 
Námestie slobody 6 
Bratislava SK-81005 
Tel: (+421 )2 59494213 
E-Mail: valentina.michalkova@telecom.gov.sk 
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Identif. číslo výzvy:FP7-ICT-2007-2 
Program: 7. rámcový program pre vedu 
a výskum, program SPOLUPRÁCA: 
Informačné a komunikačné technológie 
(ICT) 
Rozpočet: 477 000 000 EUR 
Cieľ výzvy:  Zlepšovanie 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu. Podpora rozvoja informačnej 
spoločnosti. Aktivity majú napomôcť 
vedcom a výskumníkom dosiahnuť 
globálne prvenstvo v informatizácii 
spoločnosti, riadiť a stimulovať produkciu, 
služby a inovatívny potenciál a kreativitu 
informačnej spoločnosti.  
Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, univerzity 
Publikácia výzvy: 12.6.2007 
Uzávierka: 9.10.2007 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=65 

 
 
Identifikačné číslo výzvy: EAC 17/7 
Program: Výročná cena Európskej únie 
za literatúru 
Rozpočet: 200 000 EUR;  
Spolufinancovanie: 60 % celkových 
oprávnených nákladov 
Cieľ výzvy: Účelom tejto výzvy je vybrať 
subjekt, ktorý bude spôsobilý zrealizovať 
v roku 2008 udelenie európskej ceny v 
oblasti literatúry. Tento istý subjekt by 
mohol organizovať, na ročnom základe, s 
výslovným súhlasom Európskej komisie aj 
nasledovné ceny (2009 – 2013). 
Financované aktivity: Úlohou vybraného 
subjektu bude realizácia nasledovných 
činností: 
a) Vybrať autorov z generácie mladých 
talentov v oblasti súčasnej umeleckej 
literatúry zo všetkých krajín zapojených v 
programe Kultúra a propagovať ich za 
hranicami ich vlastnej krajiny v rámci 
krajín zapojených v programe. 
b) Určiť uznávanú osobnosť európskej 
literatúry, ktorá nad cenou prevezme 
záštitu a bude mať za úlohu podporovať a 

propagovať nové talenty uvedené v bode 
a). 
c) Zorganizovať slávnostné odovzdávanie 
cien, ktoré zviditeľní túto iniciatívu a jej 
európsky rozmer. 
Oprávnení žiadatelia: subjekty pôsobiace 
v oblasti literatúry musia byť riadené 
verejným alebo súkromným právom a 
preukázať sa aspoň dvojročnými 
skúsenosťami s organizovaním aktivít 
v tejto oblasti na celoeurópskej úrovni. 
Publikácia výzvy: 17.7.2007 
Uzávierka: 12.10. 2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/conditions/literature_en.html 

Kultúrny kontaktný bod Slovensko 
Zora Jaurová 
ccp@ccp.sk  
http://www.ccp.sk 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: CIP-ICT PSP-
2007-1 
Program: CIP –  Rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie 
Rozpočet: 54 miliónov EUR 
Cieľ výzvy: 
• Umožnenie celoeurópskeho 

elektronického verejného obstarávania 
• Smerovanie k celoeurópskemu 

uznávaniu elektronických 
identifikačných kariet (eIDs) 

• Inovatívne riešenie pre inkluzívne a 
efektívne služby eGovernment 

• Výmena skúseností a budovanie 
konsenzu pri zavádzaní inovačných 
služieb eGovernment 

• Prístupnosť IKT pre všetkých 
• Celoeurópske uplatňovanie služieb 

eZdravia na podporu kontinuity 
starostlivosti: údaje o pacientovi a 
elektronické lekárske predpisy 

Publikácia výzvy: 23.5. 2007 
Uzávierka: 23.10. 2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/calls/index_en.htm 
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Identifikačné číslo výzvy: EACEA 
06/2007 
Program: MEDIA 2007; Podpora 
televízneho vysielania európskych 
audiovizuálnych diel 
Rozpočet: celkový 9,5 miliónov EUR; 
Maximálna finančná podpora, ktorú možno 
získať, je 500 000 EUR na dielo. Finančná 
pomoc od Komisie nesmie prekročiť 12,5 
% z celkových oprávnených nákladov na 
hrané a animované filmy, a 20 % z 
celkových oprávnených nákladov na 
dokumentárne filmy. 
Cieľ výzvy: propagovať pohyb – v rámci 
Spoločenstva aj mimo neho – európskych 
televíznych programov realizovaných 
nezávislými spoločnosťami, povzbudiť 
spoluprácu medzi vysielateľmi na jednej 
strane a nezávislými európskymi 
distribútormi a producentmi na strane 
druhej. 
Oprávnení žiadatelia: európskym 
spoločnostiam, ktorých aktivity prispievajú 
k realizácii hore uvedených cieľov, najmä 
nezávislým TV producentským 
spoločnostiam. 
Publikácia výzvy: 30.3.2007 
Uzávierka: 2.11. 2007 
Viac info: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm 

 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA 
22/2007 Podpora pre subjekty pôsobiace 
v oblasti kultúry na európskej úrovni 
Referenčné číslo: 2007/C 184/03 
Program: Program Kultúra 2007-2013 
Rozpočet: 5 miliónov EUR na rok 2008 
Spolufinancovanie: max. 50%  
Cieľ výzvy: Podpora bude mať formu 
rámcových partnerských dohôd alebo 
dohôd o ročných prevádzkových grantoch. 
Okrem toho pre kategórie Festival a Sieť – 
Platformy pre štruktúrovaný dialóg 
podpora bude mať formu cielených 
prevádzkových grantov. 
Oprávnení žiadatelia: neziskové 
organizácie, ktoré existujú najmenej dva 
roky; verejné alebo súkromné nezávislé 
kultúrne organizácie s právnym štatútom, 

ktorých činnosť sa zaraďuje do oblasti 
kultúry; musia patriť do jednej z kategórií 
(bod 6.1 špecifikácií) –Veľvyslanec, Sieť, 
Festival 
Publikácia výzvy: 7.8. 2007  
Uzávierka: 5.11. 2007  
Viac informácií: 
http://eacea.cec.eu.int/index.htm ; 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_2/documents/specs_intro_en.pdf  

Kontakt: Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, audiovizuálny sektor 
a kultúru 
Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
Avenue du Bourget 1, BOUR 
BE-1140 Brussels 
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA/14/07 
Program: MEDIA 2007; Podpora 
propagácie a prístupu na trh 
Rozpočet: 5 000 000 EUR; 
Spolufinancovanie: 50 % celkových 
prípustných nákladov 
Cieľ výzvy:  Podpora propagácie a 
prístupu na trh, je určená pre projekty, 
ktoré si kladú za cieľ zvýšiť podiel 
európskych audiovizuálnych diel na 
trhoch, výstavách a festivaloch a je určená 
ich organizátorom. 
Oprávnení žiadatelia: európskym 
organizáciám alebo spoločnostiam, ktoré 
sú zaregistrované alebo vlastnené občanmi 
členských štátov Európskej únie a krajín 
Európskej ekonomickej dohody, ktoré sa 
zúčastňujú na programe MEDIA 2007 
(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a 
Švajčiarsko 
Uzávierka: 7.12.2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/promo/markt/forms/index_en.htm 

 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
PROGRAM INTELIGENTNÁ 
ENERGIA EURÓPA 
Mesto Modena (Región Emilia-Romagna) 
spolu s partnerom Lancashire (kraj 
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v severozápadnom Anglicku)  hľadajú 
partnera na projekt 
Program: Inteligentná Energia Európa 
Partneri: - nové členské krajiny,  
- stredne veľké mestá (150 000 – 250 000 
obyvateľov),  
- spoločnosti/agentúry zodpovedné za 
miestnu mobilitu/dopravu 
Cieľ projektu: Podpora zmien v oblasti 
občianskej mobility – od osobných áut 
k verejnej doprave. Projekt sa zameriava 
na malé a stredne veľké mestá. Strategické 
ciele: 

- podporiť viac udržateľnú mobilitu 
v európskych mestách strednej 
veľkosti 

- znížiť používanie osobných áut na 
trasách domov-práca 

- znížiť hustotu premávky 
a znečistenie ovzdušia 
prostredníctvom využitia miestnej 
verejnej dopravy 

Plánované aktivity: - projektový 
manažment a koordinácia 

- identifikácia oblastí a cieľových 
skupín 

- komunikácia a priama marketingová 
kampaň 

- vyhodnotenie výsledkov projektu 
- diseminácia výsledkov na miestnej 

a európskej úrovni 
Uzávierka: 28. september 2007  
Viac info: Mr Giuseppe Caruso,  
e-mail: gcaruso@comune.modena.it 
Tel. 00 39 059 203 2556;  
Ms Maria Gina Mussini,  
e-mail: mmussini@comune.modena.it 
Tel. 00 39 059 203 2684 
 
 
PROGRAM eCONTENTplus – 
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 
Provincia Málaga (Región Andalúzia, 
Španielsko) hľadá partnerov na projekt 
v rámci výzvy 2007/C 154/05, oblasť 
Geografické informácie, Sieť na výmenu 
osvedčených postupov v oblasti 
zemepisných informácií: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/docs/call_2007/call_announcement/call_announcement_2007_sk.pdf  

Program: eContentplus, viacročný 
európsky program z oblasti IT 
Partneri: - odbory geografických 
informácií regionálnych organizácií,  

- softwarové spoločnosti 
spolupracujúce v tejto oblasti 
s verejnými organizáciami 

- asociácie regiónov, siete verejných 
vlád... 

Cieľ projektu: Spustenie iniciatívy 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe – Infraštruktúra pre 
Územné informácie v Európe) na 
nadmiestnej úrovni (supramunicipal level) 
prostredníctvom európskej siete 
s relevantnou infraštruktúrou a vytvorenie 
„komunity“ zloženej z informačných 
zdrojov a z užívateľov, ktorí zdieľajú 
rovnaké informácie.  
Plánované aktivity: - nastavenie 
infraštruktúr územných dát riadených geo-
portálmi,  

- vytvorenie vysokokvalitných 
Metaúdajov (Metadata) 

- obnovovanie a kontinuita údajov 
prichádzajúcich od správcov rovnako 
ako aj otázky, údaje a služby, ktoré 
poskytujú užívatelia metaúdajov 

- implementácia operatívnych noriem 
zaručujúcich štandardizáciu 
a prevádzkyschopnosť 
metaúdajového systému  

Uzávierka: 4. október 2007  
Viac info:  Mariló Recio Perles 
Jefa Sección Proyectos Europeos 
Unidad de Recursos Europeos y 
Cooperación Internacional - 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
European Resources Unit and International 
Cooperation-Málaga County Council 
C/ Pacífico nº 54 , Edificio A, Módulo D, 
29004 Málaga 
Tel:+34 952 069 225; Fax:+34 952216 884 
E-mail: mlrecio@malaga.es  
www.malaga.es/recursos-europeos  
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PROGRAM KULTÚRA 2007-2013: 
Mesto Oldham (Anglicko) hľadá 
partnera pre nadnárodný kultúrny projekt 
v oblasti hudby 
Program: Kultúra 2007-13 
Partneri: - orgány miestnej samosprávy, 
hudobné festivaly, hudobní promotéri, 
umelecké organizácie, hudobné miesta... 
Cieľ projektu: - podpora mobility 
mladých a začínajúcich umelcov 
prostredníctvom ich zapojenia do 
špecifických projektov aspoň v troch 
európskych krajinách 

- výmena skúseností z umeleckej 
a podnikateľskej praxe 

Virtuálny network podporí mobilitu a spojí 
hudobníkov s novými umelcami v celej 
Európe a vo svete. 
Plánované aktivity: - tri 5-dňové hudobné 
workshopy vedené jedným alebo 
viacerými profesionálnymi hudobníkmi 
ako tútormi 
- online platforma, ktorá umožní 
vystupujúcim umelcom ukázať svoju 
tvorbu 
Uzávierka: 31. október 2007  
Viac info:  
Jeremy Davies @ Root Music:  +44 7775 
892780, e-mail: jdlm07@aol.com 
Dave Catherall, European Programmes Co-
ordinator  
Oldham Metropolitan Borough Council 
dave.catherall@oldham.gov.uk,  
Tel:  +44 161 770 5165  
 

Kalendár, udalosti, konferencie 
 
17.9 - 19.10. - eTwinning Weeks 2007 
Viac info:  
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/news/articles/back_to_school_with_ew_.htm 

 
24. - 29.9. - Európske dni pracovných 
príležitosti 
Viac info: http://jobdays.500.be/  
 
27.-28.9. – 4. Kohézne fórum 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/index_en.htm 

 
8.-11.10. – OPEN DAYS 2007 Európsky 
týždeň regiónov a miest 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: www.opendays.europa.eu/ 
Viac info o účasti slovenských regiónov: 
www.skregions.eu 
 
9.-10.10. – 3. výročná konferencia 
o Európskej energetickej politike 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/environment/agenda/agenda_en.htm 
http://www.sustenergy.org 
 
10.-11.10. – Plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: www.cor.europa.eu 
 
11.–12.10. - Výročná konferencia 
Generálneho riaditeľstva pre ekonomiku 
a financie EK, téma: Distribúcia rastu 
a príjmov v integrovanej Európe a význam 
Európskej menovej únie 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2007/events_brussels_1110_en.htm 

 
25.10. – Konferencia k 50. výročiu 
európskej legislatívy v oblasti rodovej  
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/events/index_en.cfm 

 
4.-5.10. – konferencia vyhodnocujúca 
grantový program Európskej komisie 
URBAN 
Miesto konania: Berlín 
Viac info: http://urbact.eu/no_cache/news-events.html 

 
5.-6.11. – Konferencia vyhodnocujúca 
grantový program URBACT a uvedenie 
novej generácie programu URBACT II pre 
roky 2007-2013 
Miesto konania: Berlín 
Viac info: http://urbact.eu/no_cache/news-events.html 


