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Vážení čitatelia, 
 

Február priniesol do Domu 
slovenských regiónov niekoľko dôležitých 
udalostí. Začiatkom mesiaca sa náš tím 
rozrástol o nového regionálneho zástupcu. 
Je ním Marek Dvorský, ktorého do Bruselu 
vyslal Žilinský samosprávny kraj.  
 
Dňa 13. februára sa u nás uskutočnilo 
pracovné stretnutie predsedov 
samosprávnych krajov s predstaviteľmi 
Európskej komisie (EK), Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG 
REGIO).  
Na programe stretnutia boli štrukturálne 
fondy pre obdobie 2007-2013. Hlavnými 
témami diskusie bola implementácia 
Regionálneho operačného programu 
a ostatných operačných programov (OP), 
o ktorých EK rokuje s vládou SR. 
Predsedovia samosprávnych krajov, V. 
Bajan, M. Belica, J. Blanár, P. Chudík a Z. 
Trebuľa vyjadrili záujem o významnejšie 
a jasne definovane kompetencie v oblasti 
implementácie OP v súlade s princípom 
decentralizácie. Župani ďalej apelovali na 
nevyhnutnosť zapojenia regiónov do 
negociačného procesu, keďže ide o témy 
úzko spojené s regiónmi a ich rozvojom.  
 

 
 

Toto rokovanie bolo pre regionálne 
samosprávy kritické, keďže časový 
harmonogram presunu kompetencií na 
úroveň NUTS 3 zatiaľ nie je definovaný.  
Z dôvodu pomalého napredovania v tejto 
veci predsedovia samosprávnych krajov 
navrhli konkrétne princípy presunu 
kompetencií na úroveň NUTS 3. Cieľom je 

urýchliť prípravu implementácie, aby sa 
zdroje zo štrukturálnych fondov dostali ku 
konečným prijímateľom v regiónoch čím 
skôr. 
 

 
 
Predsedovia Bratislavského, Košického, 
Nitrianskeho,  Prešovského a Žilinského 
samosprávneho kraja sa zároveň zúčastnili 
na 68. plenárnom rokovaní Výboru 
regiónov. Medzi hlavné témy programu 
patrila implementácia Lisabonskej stratégie, 
európska dopravná politika a systémy 
vzdelávania. 
 

 
Februárový INFLOW Vám opäť 

prináša aktuálne témy európskeho diania. 
Nesie  sa najmä v znamení Európskeho 
týždňa trvalo-udržateľnej energie, ktorý sa v 
Bruseli uskutočnil na prelome januára 
a februára. Priority energetickej politiky 
EÚ, ochrana životného prostredia a úloha 
miestnej a regionálnej správy boli najviac 
diskutované oblasti. Pod drobnohľadom 
prinášame informácie o programe 
Inteligentná energia Európa. V ďalších 
príspevkoch sa dočítate o zmenách, ktoré 
Európskemu parlamentu priniesli interné 
voľby a vstup Bulharska a Rumunska do EÚ. 
Ponúkame Vám aj informácie o 
 69.plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, 
ktoré výnimočne prebehne v Ríme, kde 
predstavitelia európskych regiónov oslávia 
50. výročie podpísania Rímskych zmlúv. 
 
Tím Domu slovenských regiónov 



Dom slovenských regiónov                                                                        House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

február 2007 

 2

 
 
 
 

OBSAH 
 

Hlavná téma ...............................................................................................................................3 

Európsky týždeň trvalo-udržateľnej energie 
Tomáš Hruška, PSK.............................................................................................................3 

Aktuálne ......................................................................................................................................4 

Energetická efektívnosť začína v domácnostiach 
Tím KSK...............................................................................................................................4 

Iniciatíva CIVITAS 
Tím KSK...............................................................................................................................5 

Mestská doprava 
Tím KSK...............................................................................................................................5 

Zmeny v Európskom parlamente 
Beata Balková, TSK.............................................................................................................6 

Pripomienkové konanie: Návrh Operačného programu Nadnárodná spolupráca 
v Strednej Európe 
Tomáš Hruška, PSK.............................................................................................................6 

Program „Európa pre občanov“ 
Beata Balková, TSK.............................................................................................................6 

Výbor regiónov oslávi 50. výročie Rímskych zmlúv 
Tomáš Szlávik, NSK.............................................................................................................7 

Príklady úspešných projektov 
Tomáš Hruška, PSK.............................................................................................................8 

Pod drobnohľadom .................................................................................................................8 

Program Inteligentná energia Európa 
Tomáš Hruška, PSK.............................................................................................................8 

Výzvy európskych programov a iniciatív ........................................................................9 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev ..................................................................................12 

Udalosti, semináre, konferencie ........................................................................................12 

 



Dom slovenských regiónov                                                                        House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

február 2007 

 3

HLAVNÁ TÉMA 
 

Európsky týždeňtrvalo-udržateľnej 
energie 

 
„Zmeniť zajtrajšok 

už dnes“ je logom  
iniciatívy „Týždeň trvalo- 

udržateľnej energie“, ktorá sa uskutočnila na 
prelome januára a februára v Bruseli. 
Kampaň priamo súvisí s novým 
zadefinovaním energetickej politiky 
Európskej únie. 
Vysoké ceny energií, závislosť od 
kľúčových surovín, zvyšujúce sa požiadavky 
v oblasti bezpečnej dodávky energií a výzvy 
na poli ochrany životného prostredia 
vytvárajú výzvu pre stanovenie nových 
stratégií v Európe. V januári Európska 
komisia zverejnila Akčný plán energetickej 
efektívnosti do roku 2020, ktorého cieľom 
je:  

• zvýšiť efektívnosť využívania 
energií o 20%;  

• zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov 
energie na 20%; 

• zvýšiť objem biopalív na  20% 
celkového objemu palív využívaného 
na transport.  

Hlavnou prioritou je podľa komisára pre 
energetiku Andrisa Piebalgs: „Zlepšiť 
spôsob akým Európania využívajú energiu.“ 
Nakoľko nie všetky členské štáty EÚ 
podporujú tento ambiciózny plán, bude táto 
téma riešená na jarnom summite EÚ.  
 
Kľúčová úloha miestnej a regionálnej 
samosprávy v oblasti trvalo-udržateľnej 
energie 
Miestna a regionálna samospráva môže 
priamym spôsobom ovplyvniť spotrebu 
energií ako konzument, sprostredkovateľ a 
vzor a to hlavne prostredníctvom vhodného 
manažmentu vlastnej spotreby, 
informovaním a motiváciou konečného 
spotrebiteľa o možnostiach efektívneho 
využívania energií, ako aj zvýhodňovaním 
takých produktov a služieb. 
 

Vhodné strategické rozhodnutia môžu byť 
uskutočnené aj v oblasti plánovania a 
regulácie územného rozvoja, a to vhodným 
plánovaním územného zaťaženia a 
budovania pozemných komunikácií. 
Ako poskytovateľ, producent (nepriamo), 
radca a motivačný činiteľ môže miestna 
a regionálna samospráva prijať potrebné 
nariadenia s dopadom na dodávky energií. 
Uprednostňovaním a propagáciou vlastnej 
produkcie je možné obmedziť energetickú 
závislosť, ako aj zvýšiť priestor pre 
vytvorenie nových pracovných príležitostí. 
 
Boj proti klimatickým zmenám je stále 
aktuálnejšia výzva neopomínajúca 
regionálne samosprávy. Z tejto výzvy 
vyplývajú aktivity na spomalenie 
negatívnych javov ako záplav, okysľovaniu 
pôdy, či pôdnej erózie a ochranu proti nim.  
Na podporu samosprávy vznikajú asociácie, 
partnerstvá a siete za účelom decentralizácie 
výroby energie, energetickej efektívnosti, či 
obnoviteľných energetických zdrojov. Počas 
„Týždňa trvalo udržateľnej energie“ odznelo 
množstvo príkladov konkrétnych projektov 
z oblasti energetiky. 
 
Pre viac informácií o týždennej konferencií 
navštívte:  
www.sustenergy.org 
www.eusew.eu  
 
Prezentácie úspešných projektov zoradených 
podľa oblasti sú na stránke: 
http://www.managenergy.net/casestudies.html 
 
Informácie o programe konferencií, 
prejavoch, videozáznamy: 
www.managenergy.net/news/news.html 
www.managenergy.net/conference/2007virtual.html 
www.managenergy.tv/me_portal/mst/home 
 
Asociácie európskych samospráv 
podporujúce energetickú efektívnosť 
Pre bližšie informácie o partnerstvách a 
podmienkach členstva navštívte:  
 
Energie-cities: www.energie-cités.org 
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Climate Alliance: 
www.klimabuendnis.org/start.htm 
Euro Cities: www.eurocities.org/main.php 
Council of European Municipalities and 
Regions: www.ccre.org 
ICLEI (Local Governments for 
Sustainability): www.iclei.org 
 
Projekty v oblasti energetiky:  
www.dg-energy.com/projects.cfm 
 
Aktuálne výzvy z európskych programov v 
oblasti energetiky budú zverejňované na: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/index_en.htm 
 
Tomáš Hruška - PSK 

 

AKTUÁLNE 
Energetická efektívnosť začína 

v domácnostiach 
 

Európsky výbor výrobcov 
domácich spotrebičov (CECED) 
prezentoval počas Európskeho 
týždňa  trvalo  udržateľnej  energie 

 v Bruseli možnosti efektívneho využívania 
domácich spotrebičov, ako môžu tieto 
spotrebiče prispieť k zníženiu energetických 
nákladov v Európe, ak sú aplikované 
správne politické opatrenia. Medzi priority 
CECED patrí tiež dodržiavanie Kjótskeho 
protokolu, ktorý stanovil zníženie emisií 
v EÚ o 20% do roku 2020.  
     Európska únia má v súčasnosti okolo 188 
miliónov zastaraných domácich spotrebičov. 
Výmenou tohto množstva starých 
spotrebičov by sa hranica stanovená 
Kjótskym protokolom pre emisie znížila 
o 6%. Jedným z hlavných cieľov CECED je 
preto presvedčiť spotrebiteľov, aby vymenili 
svoje staré spotrebiče za nové. Priemerná 
životnosť jedného spotrebiča (pračky, 
chladničky, umývačky riadu) by nemala 
presiahnuť 10 až 13 rokov. Podľa prieskumu 
CECED je ešte aj v súčasnosti v európskych 
domácnostiach veľké množstvo spotrebičov, 
ktoré slúžia skoro už 50 rokov. CECED 
zistil, že v priemere nová energeticky 

efektívna pračka spotrebuje o 44% menej 
energie a o 62% menej vody v porovnaní 
s pračkou z roku 1985. Nová chladnička 
stojí spotrebiteľa približne 25 eur za rok, 
zatiaľ čo chladnička z roku 1990 vyjde na 
100 eur za rok.    
V súčasnosti sa na pôde EÚ ako aj 
v jednotlivých členských štátoch pripravujú 
Akčné plány pre efektívnu energiu, ktoré by 
mali dať základ pre spôsoby šetrenia 
energie. 
Je potrebné vytvoriť legislatívu, ktorá by 
nastolila vhodné opatrenia a zaistila by 
zainteresovanie a informovanie občanov 
o spôsoboch šetrenia energie. Predseda 
CECED-u Magnus Yngen zdôraznil tri 
základné prvky k úspechu: zaviesť povinné 
označenie spotreby energie, vyvíjať 
energeticky efektívnu technológiu 
a zavádzať opatrenia na zabezpečenie 
rýchlejšieho šírenia najmodernejšej 
technológie, aby sa efektívna energia 
premenila aj v úspornú energiu. 
CECED navrhol niekoľko riešení ako znížiť 
spotrebu energie v domácnostiach a ako 
podnietiť spotrebiteľov aj výrobcov 
k aktívnej účasti využívania eko-efektívnej 
energie:   
1. liberalizovať energetický trh a stanoviť 

vysoké ciele v oblasti šetrenia energie  
2.  „tax credit“ čiže daňové úvery pre 

výrobcov aj spotrebiteľov 
3. „white certificate“  tento systém 

vyžaduje od energetických firiem, aby 
pomernou čiastkou investovali do 
svojich podielov na trhu s účelom 
podporiť efektívnu energiu 

4. motivácia spotrebiteľov a  uvedomenie 
si, že eko-efektívne modely sú kvalitné 
produkty, o ktoré by sa mali usilovať 

5. „rebate schemes“ čiže plán zliav pre 
spotrebiteľov pri nákupe moderných 
spotrebičov  

CECED má 14 členov, medzi ktoré patria 
spoločnosti Bosch, Siemens, Electrolux či 
Philips. Výbor zahŕňa aj 24 pridružených 
členov, kde patrí aj Slovensko.    
Viac informácií na stránke www.ceced.org  
Tím KSK 
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Iniciatíva CIVITAS 
 

   Skratka CIVITAS vznikla 
zo    slov   City -VITAlity- 

Sustainability. Ide o iniciatívu Európskej 
komisie (EK) za čistejšiu a lepšiu dopravu 
v mestách. CIVITAS podporuje a hodnotí 
zavádzanie ambicióznych stratégií v oblasti 
integrovanej trvalo udržateľnej mestskej 
dopravy, ktoré by mali priniesť skutočný 
úžitok pre obyvateľov európskych miest. 
Iniciatíva CIVITAS I. bola založená v roku 
2002, zúčastnilo sa jej 19 európskych miest 
v štyroch projektoch. Iniciatíva CIVITAS II. 
pokračovala od roku 2005, zapojilo sa do nej 
17 miest a skončí v roku 2009. Týchto 36 
miest si od EÚ rozdelí 100 miliónov eur a 
celkový rozpočet iniciatívy dosiahne viac 
ako 300 miliónov eur. 
 
Nový CIVITAS plus call bol vyhlásený na 
konci roka 2006 a mestá sa môžu zapojiť do 
3. mája 2007. Výzva je otvorená pre návrhy 
projektov, ktoré by mali realizovať lokálne 
konzorciá z troch “leading cities” (aspoň 1 
mesto by malo byť z 12 nových členských 
štátov) a zároveň lokálne konzorciá z 
jedného alebo z dvoch “learning cities”. 
Každé mesto by malo byť z iného členského 
štátu EÚ. Zvláštna pozornosť bude 
venovaná mestám z nových členských 
krajín. 
CIVITAS je aktívny v ôsmich oblastiach 
mestskej dopravy: čisté palivá a dopravné 
prostriedky, integrované cenové stratégie, 
životný štýl s menším počtom áut, 
manažment mobility, obmedzovania 
prístupu, hromadná doprava, mestské 
zásobovanie a systém dopravných 
informácií. 
Medzi CIVITAS mestá patria napríklad: 
Barcelona, Berlín, Bukuresť, Gdynia, Graz, 
Lille, Pecs, Praha, Nantes, Rím, Štokholm. 
Viac info: www.civitas-initiative.org 
Výzva: http://www.civitas-initiative.org/call.phtml?id=699&lamp;lan=en 

 
 
Tím KSK 
 
 

Mestská doprava 
 

Počas týždňa trvalo-udržateľnej 
energie bola na konferencii „Mestská 
doprava: problémy, riešenia a povinnosti“ 
otvorená diskusia o Zelenej knihe EÚ o 
mestskej doprave. Podpredseda Európskej 
komisie (EK) a zároveň komisár pre 
dopravu Jacques Barrot uviedol: “Som 
presvedčený, že v spolupráci s mestami 
zistíme, či existujú prekážky k úspešnej 
politike mestskej dopravy”. Keďže okolo 
80% obyvateľov EÚ žije v mestskom 
prostredí, kde sa denne delia o rovnaký 
priestor a v rámci mobility aj o spoločnú 
infraštruktúru, sú to mestá, ktoré hľadajú 
odpovede na otázku ako riešiť problémy 
zapríčinené dopravnými prostriedkami a 
premávkou. Preto sa Zelená kniha o 
mestskej doprave bude zaoberať všetkými 
druhmi dopravy, ako aj fungovaním 
súkromných vozidiel v centrách miest.  
EK vydáva zelené knihy preto, aby 
naznačila návrh legislatívy EÚ. Po skončení 
pripomienkovania vydá EK Bielu knihu EÚ, 
ktorá už obsahuje podrobnejšiu iniciatívu 
EÚ v danej oblasti. Po pozitívnom prijatí 
Radou z nej môže v našom prípade vzniknúť 
Akčný program EÚ pre mestskú dopravu. 
Komisár Barrot dodal, že publikovanie 
Zelenej knihy o mestskej doprave môžeme 
očakávať na jeseň 2007.  
Podpredseda mestskej aglomerácie Nantes 
Camille Durand zdôraznil, že táto kniha je 
príležitosťou pre územné orgány vybrať do 
budúcnosti pre mestá čo najlepšie technické 
riešenia. Je potrebné myslieť na prímestské 
časti a na najbližší región, aby ľudia neboli 
nútení dochádzať do mesta autom, ale aby 
radšej využili hromadnú dopravu. Z tohto 
dôvodu je nutné zvýšiť jej pohodlie, 
bezpečnosť a pravidelnosť. Ako prioritu vidí 
zmeniť myslenie obyvateľov veľkých miest 
tak, aby čo najmenej využívali svoje vozidlá 
v centrách miest. 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport 
www.eltis.org 
Tím KSK 



Dom slovenských regiónov                                                                        House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

február 2007 

 6

Zmeny v Európskom parlamente 
 

Rozšírením EÚ o Bulharsko 
a Rumunsko sa počet poslancov EP od 
januára 2007 zvýšil na 785 (Rumunsko 
získalo 35 kresiel, Bulharsko 18). Dňa 15. 
januára na začiatku plenárneho zasadnutia 
bola predsedom EP formálne uznaná  nová  
politická skupina krajnej pravice nazvaná 
„ITS - Identita, Tradícia, Suverenita“ 
zložená z 20 poslancov zo 7 členských 
krajín EÚ. Jej vznikom sa zmenila politická 
rovnováha v EP. Aktuálne pôsobí v EP 8 
politických skupín a 14 nezaradených 
poslancov.  
Novým predsedom EP sa dňa 16. januára 
stal Hans-Gert Pöttering (EPP-ED), ktorý 
v úrade nahradil Josepa Borrela (PES, ES) 
na obdobie dva a pol roka. 61-ročný Hans-
Gert Pöttering z Nemecka, doterajší 
predseda politickej skupiny EPP-ED, 
predstavil svoj pracovný program počas 
februárového zasadnutia EP v Štrasburgu. 
Ako oznámil už počas prvej tlačovej 
konferencie po zvolení za predsedu EP, 
plánuje podporovať „Európu pre občanov“, 
oživiť podstatu európskej ústavnej zmluvy a 
obnoviť „medzikultúrny dialóg“ najmä 
s arabským svetom a Izraelom. 
Voľby do predsedníctva EP v polovici 
funkčného obdobia boli súčasne 
príležitosťou pre voľbu 14 nových 
podpredsedov EP a 6 kvestorov. Poslanci EP 
tiež schválili zoznam členov jednotlivých 
parlamentných výborov. Pokiaľ ide o 14 
slovenských poslancov EP, doterajšia 
predsedníčka výboru pre práva žien 
a rovnosť pohlaví A. Záborská bola 
opätovne zvolená do tejto pozície. Doterajší 
podpredseda výboru pre medzinárodný 
obchod P. Šťastný bude v druhej polovici 
volebného obdobia EP riadnym členom 
tohto výboru. 
Viac informácií:  
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-1816-015-01-03-901-20070109IPR01815-15-01-2007-2007-false/default_sk.htm  

 
Beata Balková, TSK 

 
 
 

Pripomienkové konanie: 
Návrh Operačného programu 

Nadnárodná spolupráca v Strednej 
Európe 

 
(8. február 2007) Návrh operačného 

programu pre nový stredoeurópsky program 
2007-2013 a správa dopadov na životné 
prostredie boli zverejnené na webstránke 
CADSED na pripomienkové konanie. 
Operačný program pre nadnárodnú 
spoluprácu v Strednej Európe zahŕňa: 
Rakúsko, Českú republiku, Nemecko, 
Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovenskú 
republiku, Slovinsko a Ukrajinu. Orgány pre 
životné prostredie a verejnosť sú prizvané 
zaslať svoje pripomienky na pripomienkové 
konanie na mail: 
centraleurope@meu.magwien.gv.at 
Termín: 28.2.2007 
Na základe výsledkov pripomienkového 
konania pripravia zapojené krajiny finálnu 
verziu tohto programu pre Strednú Európu, 
ktorý bude predložený Európskej komisii 
v marci 2007. 
Operačný program pre nadnárodnú 
spoluprácu v Strednej Európe je zverejnený 
na: http://www.cadses.net/en/New_Programmes_2007_2013/Central_Europe.html 
 
Tomáš Hruška, PSK 
 

 
 
 

Program „Európa pre občanov“ 
 

Program „Európa pre občanov“ je 
novým programom Európskeho 
spoločenstva, ktorý je implementovaný od 
januára 2007. Cieľom je podpora aktívneho 
európskeho občianstva prostredníctvom 
rôznych opatrení: 
Opatrenie 1: Aktívni občania pre Európu – 
aktivita orientovaná zvlášť na činnosti 
zapájajúce občanov ako napr. projekty 
v súvislosti s Town twinning (partnerstvami 
miest) alebo iné občianske projekty 
Opatrenie 2: Aktívna občianska spoločnosť 
v Európe – aktivita orientovaná na 
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organizácie občianskej spoločnosti 
a výskumné tímy, ktoré obdržia buď 
štrukturálnu podporu na základe ich 
pracovného programu alebo podporu 
nadnárodným projektom. 
Opatrenie 3: Spoločne za Európu – EK 
uskutoční viaceré aktivity s cieľom prehĺbiť 
koncept „Aktívneho európskeho občianstva“ 
a podporiť jeho pochopenie v celej Európe  
Opatrenie 4: Aktívna európska spomienka 
– zameraná na ochranu hlavných sídiel 
a archívov spojených s deportáciami 
a spomienkou na obete fašizmu a stalinizmu 
ako prostriedku prekonania minulosti 
a budovania budúcnosti. 
Konkrétne informácie o tom ako a kedy sa 
uchádzať o grant sú publikované v rámci 
programového sprievodcu na stránke  
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/guide2007.htm  
 
Nasledujúce termíny uchádzania sa 
o granty sú: 
15. marec 2007 pre tematický networking 
partnerských miest v rámci opatrenia 
„Aktívni občania pre Európu“ 
1. apríl 2007 pre druhú etapu stretnutí 
občanov partnerstiev miest v rámci 
opatrenia „Aktívni občania pre Európu“ 
30. apríl 2007 pre projekty v rámci 
opatrenia „Aktívna európska spomienka“ 
Leto 2007 pre štrukturálnu podporu pre 
výskumné tímy a organizácie občianskej 
spoločnosti v rámci opatrenia „Aktívna 
občianska spoločnosti v Európe“ na granty 
v roku 2008.  
 
Beata Balková, TSK 
 
 
 

Výbor regiónov oslávi 50. výročie 
Rímskych zmlúv 

 
Na pozvanie regiónu Lazio sa 

Výbor regiónov dňa 22.-23. marca 
2007 presunie z Bruselu do 
hlavného mesta Talianska, aby si 
pripomenul 50. výročie podpísania  

Rímskych zmlúv. V Ríme sa uskutoční aj 
69. plenárne zasadnutie Výboru regiónov. 

Celej udalosti sa zúčastní okolo 700 
návštevníkov. 
 
Úradujúci predseda Výboru regiónov, 
Michel Delabarre, vyjadril nádej, že toto 
podujatie zvýši uvedomenie si podstaty 
a rozmanitosti regionálnej a territoriálnej 
dimenzie Európskej únie. Pri tejto 
príležitosti sa rozhodol pozvať na zasadnutie 
Výboru mladého miestneho alebo 
regionálneho zástupcu zo všetkých 
členských štátov EÚ. Slovensko bude na 
tejto udalosti zastupovať mladá novinárka 
Central TV z Nitry.   
 
Na konci osláv tohoto okrúhleho výročia by 
sa mala prijať Deklarácia miest a regiónov 
pre  Európu. V tejto deklarácii budú 
vyzdvihnuté hlavné témy a ciele ktoré 
verejnosť ako aj miestna a regionálna 
samospráva vníma ako prioritu a ktoré sa 
pokúša dosiahnuť. Táto deklarácia bude 
poslaná ďalej pre Európsku radu, 
zhromažďujúca hlavy štátov a predsedov 
vlád členských štátov, ktorí sa stretnú 25. 
marca 2007 v Berlíne.  
 
Na mimoriadnom zasadnutí Výboru 
regiónov v Ríme sa zúčastnia vedúci 
predstavitelia Talianskeho politického 
života, vrátane prezidenta Talianskej 
republiky, Giorgia Napolitana, ako i ďalší 
predstavitelia Európskych inštitúcii 
a národných vlád. 
 
Súčasne s plenárnym zasadnutím Výboru 
regiónov sa Výbor zapojí do debaty s 27 
zástupcami Európskeho Summitu Mládeže, 
ktorý organizuje svoje stretnutie tiež 
v Ríme. S výročím podpísania Rímskych 
zmlúv je spojená séria ďalších udalostí, 
ktoré sa budú priebežne organizovať 
s podporou Výboru regiónov počas celej jari 
2007. 
 
Tomáš Szlávik, NSK 
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Príklady úspešných projektov 
 

Najlepšie postupy v manažmente 
štrukturálnych fondov 

Na uvedenej webstránke nájdete najlepšie 
postupy v manažmente a implementácii 
programov štrukturálnych fondov venované 
témam:  

• rozvoj inovatívnych projektov 
• finančné inžinierstvo 
• regionálny prístup k propagácii 

informačnej spoločnosti.  
Pre viac informácií navštívte:  
http://www.best-practice-graz.at/m-4178.html 
––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Príklady úspešných projektov  

INTRREG 3C 
Sekretariát pre východné krajiny 
INTERREG 3C uverejnil sériu brožúr 
venovanú výberu úspešných projektov 
z Rakúska, Českej Republiky, Nemecka, 
Grécka, Maďarska, Talianska, Poľska, 
Slovinska a Slovenska. Príklady sú dostupné 
v angličtine a jazyku zainteresovanej 
krajiny: 
http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=2744 
––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Sprievodca v cezhraničnej  spolupráci 

Rada Európy zverejnila „Praktický 
sprievodca v cezhraničnej spolupráci.“ 
Príručka je špeciálne venovaná promoterom 
projektom na cezhraničnú spoluprácu a je 
voľne dostupná v angličtine a francúzštine 
na: http://www.espaces-transfrontaliers.eu/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tomáš Hruška, PSK 
 

POD DROBNOHĽADOM 
 

Program Inteligentná energia Európa 

 
Energetika sa stáva hlavnou témou 

európskej politiky. Inteligentné riešenia 

v oblasti energetiky, ktoré zároveň vytvárajú 
nové pracovné príležitosti, sa stávajú čoraz 
viac súčasťou konkurencieschopnejšej, 
inovatívnej Európy.  
Program Inteligentná energia Európa (IEE) 
je komunitárny program Európskej komisie 
zameraný na podporu energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie. Program bol schválený v júni 2003 
na obdobie 2003 - 2006. V týchto mesiacoch 
sa finalizuje nová generácia programu na 
obdobie 2007 – 2013. Program IEE bude 
súčasťou programu CIP – Program pre 
podporu konkurencieschopnosti a inovácií. 
 
Pre rok 2007 prichádza program IEE 
s nasledujúcimi 3 hlavnými iniciatívami:  
SAVE – zlepšenie energetickej efektívnosti, 
racionálne využívanie energie a efektívne 
nakladanie s energiami v budovách, 
priemysle a produktoch. 
ALTENER – podpora obnoviteľných 
zdrojov na výrobu elektrickej energie, 
obnoviteľných zdrojov na výrobu tepla 
a chladenia, výrobu biopalív a ich integráciu 
do okolitého systému. 
STEER – racionalizácia a efektívnosť vo 
využívaní dopravy, vývoj alternatívnych 
motorových palív a od roku 2008 aj 
posilňovanie úlohy miestnej a regionálnej 
produkcie. 
Podporované aktivity:  transformácia trhu 
a politiky, ako aj školenia zamerané na 
efektívne zaobchádzanie s energiami. 
Podpora rozvoja miestnych, či regionálnych 
agentúr pre energetiku. 
 
Výzvy IEE: na jar 2007 budú zverejnené 
prvé výzvy pre obdobie 2007 - 2013 
Maximálny možný príspevok EÚ  je do 
výšky 50% nákladov projektu. 
Oprávnení koneční prijímatelia pomoci: 
Program je určený pre všetky fyzické 
a právnické osoby, ktoré vytvoria 
medzinárodné konzorcium. Ide 
predovšetkým o organizácie zaoberajúce sa 
energetickou efektívnosťou a obnoviteľnými 
zdrojmi energie, vládne a verejné inštitúcie, 
neziskové organizácie, malé a stredné 
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podniky, občianske združenia, štátne a 
regionálne agentúry, priemyselné podniky, 
dodávateľov technológií, dodávateľov tepla, 
dopravcov, vysoké školy, výskumné 
inštitúcie, špecializované úrady, 
samosprávy,  združenia vlastníkov bytov, 
bytové družstvá a iné organizácie. 
Projekt bude vyhodnotený Výkonnou 
agentúrou  Intelligent Energy (IEEA). 
IEEA je agentúra vytvorená Európskou 
komisiou za účelom realizácie Európskeho 
programu Inteligentnej energie a jeho 
riadenia. Jej prínos spočíva vo zvýšení 
kvality, zlepšení služieb pre členov, 
zjednodušení finančných procesov, priamom 
kontakte a väčšej zodpovednosti a 
kooperácii medzi projektmi. 
 
V období 2003 - 2006 IEEA koordinovala 
vyše 280 úspešných projektov v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, transportu, 
stavebníctva, biopalív, priemyslu, 
aplikovanému výskumu, či rozvojovým 
krajinám v rámci programu IEE. 
V období 2007 – 2013 bude celkovo 
poskytnutých 50 miliónov EUR pre 70 
grantov v oblasti programov SAVE, 
ALTENER, STEER a podporných aktivít. 
Na podporu miestnych a regionálnych 
energetických agentúr pôjde o 12 grantov 
s plánovaným rozpočtom 3 milióny EUR. 
 
Stránka agentúry:  
www.intelligent-energy.com  
Pre viac informácií o programe: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 
Pre viac informácií o programe v slovenčine 
navštívte: 
www.economy.gov.sk/index/go.php?id=1923 
 
Ukážka konkrétneho projektu - Pontedera 
(Taliansko): www.comune.pontedera.pi.it 
 
Tomáš Hruška, PSK 
 
 
 
 
 

VÝZVY EURÓPSKYCH PROGRAMOV 
A INICIATÍV 

 
Výzva na predloženie prednášok na 

OPEN DAYS 2007 
Európska komisia zverejní do konca 
februára výzvu na predloženie prednášok 
pre 50 seminárov v rámci programu OPEN 
DAYS 2007. Ide o výber asi 100 
prednášateľov, ktorí budú vybratí pre 
semináre v gescii Európskej komisie. 
Záujemcovia majú podať prihlášku 
a abstrakt svojej prednášky na jednu z  
podtém. Európska komisia hradí vybratým 
prednášateľom cestovné náklady.  
Záujemcovia nájdu formulár a podmienky 
na stránke:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/papers.cfm?nmenu=5 
 

Výzva na predloženie širokopásmových 
projektov pre výstavu v oblasti rozvoja 

vidieka a regiónu 
Európska komisia (EK) vyzýva miestne 
a regionálne samosprávy na predloženie 
širokopásmových projektov v oblasti 
informačnej spoločnosti, ktoré prispeli k 
rozvoju vidieka a regiónu. Projekty musia 
byť financované z verejných zdrojov alebo 
cez verejno-súkromné partnerstvá. Kritéria 
pre selekciu projektov: 

• využitý vyrovnaný a integrovaný 
prístup 

• využitý určitý inovatívny prístup 
• dosiahnutý jasný vplyv a benefit. 

Z predložených projektov bude 40 projektov 
vybratých pre výstavu, v prípade ktorých, 
EK preplatí cestovné náklady pre dve osoby. 
Počas konferencie „Premostenie 
širokopásmových rozdielov: Širokopásmové 
benefity pre vidiecke oblasti a málo 
rozvinuté regióny“ 14.-15. mája 2007 v 
Bruseli bude udelená cena trom 
úspešným projektom, ktoré získajú 
Európske ocenenie širokopásmových 
projektov za rok 2007.  
Zverejnenie výzvy: 2. 2. 2007 
Uzávierka: 2. 3. 2007 
Prihlásiť sa je možné len cez on-line 
prihlášku: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/exhibition/call/index_en.htm 
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Identifikačné číslo: ENT/CIP/07/0001 
Program: Program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) 
Rozpočet: 320 miliónov eur na obdobie 
2008 – 2013, EK bude spolufinancovať až 
60% oprávnených nákladov 
Cieľ výzvy:  

- Implementácia integrovanej 
a výkonnej siete služieb na podporu 
podnikania, pričom sa opiera 
o skúsenosti získané v rámci 
v súčasnosti operatívnych sietí 270 
európskych informačných centier 
a 250 centier na prenos inovácií.   

- Posilnenie synergií medzi všetkými 
partnermi v sieti s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie integrovaných služieb, 

- Zlepšenie prístupu MSP ku službám 
a ich blízkosť (koncept „No wrong 
door“ – „Žiadne nesprávne kontaktné 
miesto“), 

- Jednoduchšie administratívne 
postupy, 

- Profesionalita a kvalita 
poskytovaných služieb. 

Financované aktivity musia obsahovať 
tieto služby: 

- Informácie, spätná väzba, spolupráca 
medzi podnikmi 
a internacionalizácia služieb 

- služby na podporu inovácie a prenos 
technológií a poznatkov 

- služby, ktoré podporujú účasť MSP 
na rámcovom programe 
Spoločenstva pre výskum 
a technický rozvoj 

V návrhoch jednotlivých organizácií alebo 
konzorcií musí byť zahrnuté poskytovanie 
integrovaných služieb všetkých uvedených 
modulov. 
Oprávnení žiadatelia: Organizácie, ktoré 
sú schopné poskytovať vyššie uvedené 
služby, alebo konzorciá zložené z viacerých 
hostiteľských organizácií. 
Publikácia výzvy: 15. 12. 2006 
Uzávierka: 2. apríl 2007, 14:00 hod.  
Viac info:  
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes_2006/eic_irc/calls_prop_2006_eic_irc_d2.htm  

Kontakt: European Commission 
Enterprise and Industry DG 
Information and Documentation Centre  
BREY 5/150, B - 1049 Brussels, Belgium 
 
 
Identifikačné číslo: VP/2007/002 
Program: Informačné opatrenia a školenia 
pre odborové organizácie 
Rozpočet: 3,6 miliónov eur 
Max. 90% z celkových nákladov projektu 
Ciele výzvy: financovať informačné 
opatrenia a rôzne školenia, kurzy, ktoré 
pomôžu lepšiemu rastu a vytvoria viac 
a kvalitnejších pracovných miest v rámci 
Lisabonskej stratégie  
Financované aktivity: špecifické projekty 
v oblasti informácií a odborného 
vzdelávania, školení, kurzov; v roku 2007 aj 
projekty spojené v danej oblasti 
s Európskym rokom rovných príležitostí 
Oprávnení žiadatelia: odborové 
organizácie zastupujúce pracujúcich 
občanov na európskej, národnej alebo 
regionálnej úrovni, registrované sídlo 
organizácie musí byť v jednom z členských 
štátov EÚ 
Publikácia výzvy: 22.1.2007 
Uzávierka: 30.4.2007 
Viac info: 
www.ec.europa.eu/employment_social/calls/2007/vp_2007_002/call_en.pdf 
Kontakt: European Commission 
                DG Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities 
                J-37 03/23 
                B-1049 Brussels 
                Belgium 
                empl-04-03-03-02@ec.europa.eu 
 
 
Identifikačné číslo: GR EAC 61/06 
Program: Celoživotné vzdelávanie 
Rozpočet: 784 miliónov eur, pričom úroveň 
pridelených grantov ako aj dĺžka trvania 
projektov sa výrazne mení v závislosti od 
typu projektu, počtu zúčastnených krajín 
atď. 
Cieľ výzvy: Prispieť prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania k rozvoju 
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Spoločenstva ako spoločnosti založenej na 
znalostiach s udržateľným ekonomickým 
rozvojom, novými a lepšími pracovnými 
miestami, väčšou sociálnou súdržnosťou 
a súčasne garantujúc ochranu životného 
prostredia pre budúce generácie. 
Financované aktivity: školstvo, mobilita, 
vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, 
výskum a vývoj 
Oprávnení žiadatelia: Program sa vzťahuje 
na všetky typy a úrovne vzdelávania, 
odborného vzdelávania a prípravy 
(samospráva, združenia obcí, miest 
a samosprávnych krajov, príspevkové 
a rozpočtové organizácie, verejné a štátne 
vysoké školy, základné, stredné školy a 
súkromné školy, organizácie výskumu 
a vývoja, fyzická osoba/živnostník, 
mimovládne, neziskové organizácie, 
právnické osoby). 
Publikácia výzvy: 20. 12. 2006 
Uzávierka: 30. apríl 2007:  (28. február 
2007 – Univerzitná charta Erasmus, 15. 
marec 2007 - Program Jean Monnet, 30. 
marec 2007 – Programy Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig, 
30. apríl 2007 – Transverzálny program 
a sprievodné opatrenia ) 
Viac info: 
http://ec.europa.eu//dgs/education_culture/newprog/index_en.html  
 
 
Názov výzvy: Súťaž v doktorandských 
prácach  
Program: Lokálne a regionálne autority 
v EÚ - súťaž 
Rozpočet: 6000 eur 
Odmena za projekt: od 2000 do 6000 eur 
Ciele výzvy: udeliť cenu za rok za 
doktorandskú prácu v oblasti práva, 
ekonómie, politických vied alebo sociológie 
týkajúcu sa úlohy lokálnych a regionálnych 
autorít v EÚ 
Financované aktivity: Téma na rok 2007: 
„Lokálne a regionálne autority, 
antidiskriminačná politika a ochrana 
menšín“ 
Oprávnení žiadatelia: mať doktorát na 
univerzite v členskom štáte EÚ, 

doktorandská práca musí byť napísaná 
v úradnom jazyku EÚ 
Publikácia výzvy: 18.1.2007 
Uzávierka: 7.5.2007 
Viac info: 
www.cor.europa.eu/fr/documents/thesis_co
mpetitions.htm 
Kontakt: Committee of Regions 
                Unit for Policy Analysis 
                Studies and Inter-institutional  

    Legislative Planning 
                studies@cor.eu.int 
 
 
Identifikačné č.: FP7-ERANET-2007-RTD 
Referenčné číslo: OJ C316 of  22/12/2006  
Program: 7.Rámcový program pre vedu 
a výskum  
Spolupráca – č.7 Doprava 
Spolupráca – č.8 Sociálno-ekonomické vedy 
a literatúra 
Rozpočet: Doprava: 4,180 miliárd eur 
Max. 50 až 100 % z celkových nákladov 
projektu 
Soc.-ekon.: 610 miliónov eur 
Max. 50 až 100% z celkových nákladov 
projektu 
Ciele výzvy:  
Doprava: vďaka technologickým pokrokom 
rozvíjať integrovaný, lepší a bezpečnejší 
systém dopravy, rešpektujúc prírodné zdroje 
a životné prostredie 
Soc.-ekon.: nadnárodná spolupráca, 
vytvorenie sietí, šírenie informácií, vyuka, 
odborná príprava, aplikovaný výskum 
Financované/výskumné aktivity: 
Doprava: 
1.letectvo a letecká doprava 
2.pozemná doprava (trate, cesty, vodná 
doprava) – vývoj technológií a znalostí pre 
potreby zníženia znečistenia vzduchu, vody 
a pôdy a dopadov na životné prostredie; 
zabezpečenie trvalo udržateľnej mestskej 
mobility (CIVITAS)  
3.Podpora systému GALILEO  
Soc.-ekonom.: 
Výskum európskych soc.-ekon. modelov 
a ekonomickej kohézie medzi regiónmi 
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a regionálnym rozvojom v rozšírenej EÚ, 
demografické zmeny  
Oprávnení žiadatelia: výskumné centrá, 
malé a stredné podniky, univerzity, 
korporácie 
Publikácia výzvy: 22.12.2006 
Uzávierka: 31.7.2007 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=7 

Kontakt: Doprava: liam.breslin@ec.europa.eu 
Soc.-ekon.: pierre.valette@ec.europa.eu 
 
 

PONUKY NA VYTVORENIE 
PARTNERSTIEV 

 
Lancashire County Council (Severo-západné 
Anglicko) hľadá partnera v rámci 7 
rámcového programu pre vedu a výskum  
Ciele projektu: dve oblasti projektu: 
1. The Planet Project – tento projekt je 

zameraný na online cestovanie  
2. The FISH  projekt  je zameraný na 

využívanie informačných technológií na 
riešenie otázok logistiky   

Viac info:  
FiSH project proposal  
Howerd Booth  
E: howerd.booth@env.lancscc.gov.uk 
T: 00 44 [0]1772 534 601  
M: 00 44 [0]7815 188 792  
www.lancashire.gov.uk 
 
 
Mestá Cambridge a Ipswich hladajú 
partnerov v rámci programu Civitas Plus  
Ciele projektu: Civitas Plus je program, 
ktorý má za úlohu mestám a obciam 
pomáhať v progrese udržateľného rozvoja, 
podpora čistej a energeticky výhodnej 
verejnej dopravy, etc. 
Viac info  
Cambridge, Elsa Evans, Tel + 00 44 1223 
716296, Fax + 00 44 1223 718458, 
Elsa.Evans@cambridgeshire.gov.uk   
Ipswich, Natalie Moll, Tel: + 00 44 1473 
264824, Fax + 00 44 1473 216889,  Email: 
natalie.moll@suffolkcc.gov.uk  
 

UDALOSTI, SEMINÁRE, KONFERENCIE 
 
27.2 – Konferencia „Mestská mobilita“ – 
výzvy a budúcnosť mestskej mobility a  
trvalo-udržatelnej verejnej dopravy 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.uitp.com/events/2007/euconference/en/ 
 
7.-8.3 – Regions for Economic Change – 
„Posilňovanie konkurencieschopnosti cez 
inovatívne technológie“  Cieľom podujatia 
je výmena know-know v oblasti inovácií 
v rámci regionálnej politiky a skúseností pri 
riadení štrukturálnych fondov. Počas 
podujatia bude otvorená súťaž „Cena 
regionálnej inovácie“ určená pre najlepšie 
európske inovácie v regionálnej politike. 
Podujatie organizuje Európska komisia DG 
REGIO v spolupráci regiónom, 
Provensalsko- Azúrové pobrežie 
a s Výborom regiónov.  
Viac info: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/competitiveness/home_en.cfm 

 
8.-9.03 – Summit Európskej rady 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://www.eu2007.de/en/ 
 
12.15.3 – Plenárne zasadnutie EP 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: www.europarl.europa.eu 
 
22-23.03 -  Plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov pri príležitosti 50. výročia 
podpísania Rímskej zmluvy. V rámci 
podujatia bude podpísaná Európska 
deklarácia miest a regiónov  
Miesto konania: Rím 
Viac info: http://cor.europa.eu/en/activities/rome.htm 
 
22-23.03 – Európsky summit mládeže – 
podujatie organizované pri príležitosti 
plenárneho zasadnutia Výboru regiónov  
v Ríme. Každá z 27 národných delegácii VR 
má možnosť vyslať jedného regionálneho 
alebo miestneho zástupcu vo veku do 30 
rokov. 
Miesto konania: Rím 
Viac info: http://cor.europa.eu/en/activities/rome.htm 
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27.03. – Občania Európy v združeniach na 
regeneráciu miest, konferencia na tému 
zapájania občanov do aktivít miest 
a regiónov. 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: www.cor.europa.eu 
 
27.03. – Význam euroregiónov 
v Juhovýchodnej Európe – konferencia 
zameraná na medziregionálnu spoluprácu 
Chorvátska a Macedónska so Srbskom, 
Maďarskom a Bosnou a Hercegovinou. 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: www.cor.europa.eu 

 
10.-12.05 – Spustenie programu Európa pre 
občanov konferenciou s názvom „Twinning 
for Tomorrow´s World“, organizátorom je 
Rada európskych miest a regiónov (CEMR) 
v spolupráci s EK. Paralelne s konferenciou 
sa v Bruseli uskutoční podujatie zamerané 
na médiá. 
Miesto konania: Rodos 
Viac info: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/guide2007.htm 
 
14.-15.5 - Konferencia „Premostenie 
širokopásmových rozdielov: Širokopásmové 
benefity pre vidiecke oblasti a málo 
rozvinuté regióny“ 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm 

 


