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Milí čitatelia, 
 

Mesiac 
marec sa v 
Európskej únii nesie    
v   znamení osláv  

polstoročnice európskeho spoločenstva. 
Podpísaním Rímskych zmlúv dňa 25.marca 
1957 deklarovalo šesť zakladajúci krajín - 
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, 
Belgicko, Holandsko a Luxembursko snahu 
o udržanie mieru a vzájomné priblíženie 
prostredníctvom ekonomickej spolupráce v 
Európskom hospodárskom spoločenstve. 
To dalo základ Európskej únii a procesu 
jej rozširovania a hlbšej integrácii. Šesť 
členné spoločenstvo sa za päťdesiat rokov 
rozrástlo na 27-člennú úniu. 
 
Aj Dom slovenských regiónov sa zapojí do 
osláv. Spolu s viac ako 100 regionálnymi 
zastúpeniami, veľvyslanectvami, 
kultúrnymi inštitútmi a s mestom Brusel 
otvoríme svoje dvere verejnosti počas 
víkendu 24.-25. marca. Cieľ podujatia je 
jasný – priblížiť bežným občanom 
inštitúcie a organizácie, ktoré sú 
etablované v Bruseli a pracujú v spojitosti 
s európskymi inštitúciami. Spoločné 
zastúpenie ôsmich slovenských regiónov 
bude návštevníkom a  záujemcom 
prezentovať svoje aktivity zamerané na 
presadzovanie regionálnych záujmov 
a svoju činnosť smerujúcu k zvyšovaniu 
informovanosti regiónov o európskych 
politikách, ktoré už takmer dva roky vyvíja 

v centre európskeho diania. Návštevníci si 
budú môcť pozrieť dokumenty 
o slovenských prírodných krásach 
a tradíciách a ako už je zvykom, nebudú 
chýbať typické slovenské nápoje 
a regionálne špeciality. Vás, ktorí pôsobíte 
v Bruseli, ale aj ostatných, ktorí tu budete 
pracovne či súkromne srdečne očakávame 
v našich priestoroch na Avenue 
Corthenberg 89 neďaleko Schumanovho 
okruhu. 
 
 

V marcovom čísle INFLOWu Vám 
v hlavnej téme ponúkame prehľad o novom 
grantovom programe celoživotného 
vzdelávania, ktorý Európska komisia 
pripravila pre obdobie 2007-2013. 
Podrobné informácie o tomto programe 
nájdete v rubrike Pod drobnohľadom, kde 
sa dočítate o programe Cudzie jazyky 
a Leonardo.  
Výbor regiónov a Generálne riaditeľstvo 
pre regionálnu politiky Európskej komisie 
pred týždňom vyhlásili zoznam úspešných 
regiónov, ktoré sa zúčastnia OPEN DAYS 
2007. Partnermi tohto prestížneho 
podujatia bude aj sedem slovenských 
regiónov. Viac už v rubrike Aktuálne. 
 
 
Prajeme Vám inšpiratívne čítanie! 

 
 
Gabriela Kukučková 
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Hlavná téma 

Program celoživotného vzdelávania 
v rokoch 2007 – 2013 

V týchto dňoch predstavila 
Európska komisia na 3 seminároch v 
Bruseli Program celoživotného 
vzdelávania na roky 2007 – 2013. 

Príležitosti, ktoré Európska únia 
ponúka svojím občanom pre život, štúdium 
a prácu v iných, než ich domovských 
krajinách, znamenajú veľký prínos pre 
medzikultúrne porozumenie, osobný 
rozvoj a plnú realizáciu ekonomického 

potenciálu EÚ. Každý rok sa vyše milióna 
Európanov každého veku zúčastňuje na 
niektorom z európskych vzdelávacích 
alebo odborných programov.  

Už z názvu programu vyplýva, že 
podporuje vzdelávanie všetkých vekových 
skupín obyvateľov Európskej únie, Nórska, 
Islandu, Lichtenštajnska a Turecka. 
V obmedzenej miere na ňom môžu 
participovať aj Švajčiarsko a krajiny 
západného Balkánu.  Európska komisia 
vyčlenila na roky 2007 – 2013 pre tieto 
účely 7 mld. EUR.  

 
Štruktúra Programu celoživotného vzdelávania v rokoch 2007 – 2013 

 
COMENIUS 

 
vzdelávanie 

v materských, 
základných a stredných 

školách 
 

ERASMUS 
 

vysokoškolské 
vzdelávanie 

 

LEONARDO DA 
VINCI 

odborné vzdelávanie 
a príprava (okrem 
vysokoškolského 

vzdelávania) 
 

GRUNDTVIG 
 
vzdelávanie dospelých 

 
 

Transverzálny program 
4 kľúčové aktivity: 

1. Politika spolupráce a inovácie 2. Jazyky 3. Informačné a komunikačné technológie 4. Šírenie a využívanie 
výsledkov 

Program Jean Monnet 
(rozvoj európskych štúdií) 

 
Čo je dôležité vedieť? 
 
Kto môže žiadať? 
Individuálni žiadatelia, vzdelávacie 
inštitúcie, mimovládne organizácie. Závisí 
od vybraného sektorového operačného 
podprogramu. 
•  bližšie info na webových stránkach:  
www.saaic.sk 
www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html  
Termíny podania projektov:  
Comenius – 30.03 2007 a 30.04. 2007  
Erasmus – 30.03 2007 a 30.04 2007  
Leonardo da Vinci - 30.03 2007 a 30.04 
2007 
Grundtvig – 30.03. 2007 
Jean Monnet – 15.03. 2007 

Transverzálne programy – 30.04. 2007  
•  bližšie info na webových stránkach:  
www.saaic.sk 
www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html 
Miera financovania:  
Závisí od vybraného sektorového 
operačného podprogramu. 
•  bližšie informácie na webových 

stránkach:  
www.saaic.sk 
www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html 
Príručky pre žiadateľov a formuláre sú 
dostupné na stránke Európskej komisie  
www.ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html  
 
 
Marek Dvorský, ŽSK 
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Aktuálne 
 

OPEN DAYS 2007 v Bruseli 
   Európsky týždeň regiónov 

a miest - OPEN DAYS 2007 
sa uskutoční od 8. do 11. 
októbra v Bruseli. Témou už 
v   poradí   5.  ročníka     tohto 

podujatia bude: „Making it happen: 
regions deliver growth and jobs“ 
(Uskutočniť: regióny prinášajú rast 
a zamestnanosť).  
  
 Zo slovenských regiónov sa 
oficiálnymi partnermi OPEN DAYS 2007 
v rámci 24 rôznych konglomerátov stali:  
 

Prešovský samosprávny kraj 
Konglomerát: Network of Eastern External 
Border Regions 
Líder: Union of Cyprus Municipalities 
(Únia miest Cyprusu) 
 
Košický, Bratislavský a  Nitriansky 
samosprávny kraj 
Konglomerát: Open Innovating Regions 
Líder: Centrálne talianske regióny 
 
Trenčiansky a Banskobystrický 
samosprávny kraj  
Konglomerát: Dynamic Regions for 
Innovation and Investment 
Líder: Antenne interregionale Centre-
Auvergne-Limousin (francúzske regióny) 
 
Žilinský samosprávny kraj 
Konglomerát: Knowledge & Innovation in 
Cities for cohesion 
Líder: mesto Barcelona 
 
Podujatie OPEN DAYS vytvára unikátny 
priestor pre regióny a mestá z celej EÚ, 
aby si vymieňali praktické znalosti, 
skúsenosti a inovácie v regionálnom 
rozvoji. OPEN DAYS 2007 sa sústredia na 
novú generáciu programov kohéznej 
politiky, ktoré budú implementované 
v priebehu roku 2007 vo všetkých 
európskych regiónoch.  

Program OPEN DAYS 2007 bude 
postavený na piatich podtémach: 

1. Attracting investors: Regions and 
cities show how it works 
(Prilákanie investorov: Regióny 
a mestá ukážu ako to funguje); 

2. Proximity matters: Clusters and 
regional development (Záležitosti 
približovania: Klastre a regionálny 
rozvoj); 

3. Spending it wisely: Public-private 
partnerships and financial 
engineering (Rozumné využívanie 
financií: Verejno-súkromné 
partnerstvá a finančné inžinierstvo); 

4. Crossing borders: Networking and 
best practice supporting growth and 
jobs (Prekračovanie hraníc: 
Sieťovanie a najlepšie praktiky 
podporujúce rast a zamestnanosť); 

5. Checking delivery: How the new 
programmes are implemented 
(Sledovanie adresnosti: Ako sú 
nové programy implementované). 

 
V rámci OPEN DAYS 2007 sa po druhý 
krát uskutoční aj INVESTOR´S CAFE, 
ktoré bolo pilotne zrealizované na OPEN 
DAYS 2006. Investor´s Café ponúka 
priestor na stretnutia a nadviazanie 
kontaktov medzi podnikateľskými 
subjektami a predstaviteľmi regiónov 
a miest z celej Európy. Finálny koncept 
Investor´s Café bude predstavený v apríli.  
 
Na príprave OPEN DAYS 2007 sa bude 
podieľať 212 regiónov a miest, Výbor 
regiónov, Európska komisia – Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu politiku, 
súkromné a verejné subjekty. Do 
programu, ktorý bude obsahovať 120 
seminárov a workshopov v Bruseli, sa 
zapojí viac ako 4 000 expertov na 
regionálnu politiku, vrátane predstaviteľov 
Európskej komisie, politikov na vysokej 
úrovni, riaditeľov spoločností a expertov z 
regiónov a miest.  
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Registrácia účastníkov na semináre 
a workshopy OPEN DAYS 2007 začne 2. 
júla 2007. 
 
Viac informácii: www.opendays.europa.eu 
 

Výzva na predloženie príspevkov na 
semináre OPEN DAYS 2007 
 
Európska komisia zverejnila výzvu na 
predloženie príspevkov pre 40 seminárov 
v rámci programu OPEN DAYS 2007 
v gescii Európskej komisie. Ide o výber asi 
100 prednášateľov, ktorí majú skúsenosti 
najmä z riadiacich a implementačných 
orgánov pre štrukturálne fondy. 
Záujemcovia majú podať prihlášku 
a abstrakt svojej prednášky na jednu z hore 
uvedených podtém. Európska komisia 
hradí vybratým prednášateľom cestovné 
náklady a ubytovanie.  
 
Uzávierka: 28. marca 2007 o 12.00 
Zverejnenie výsledkov: 17. apríla 2007 
Zaslanie finálnych príspevkov: 13. august 
2007 
 
Záujemcovia nájdu formulár a podmienky 
výzvy na stránke:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/confere
nces/od2007/call.cfm?nmenu=33 
 
Natália Tarasovová - PSK 
 
 

Regióny pre ekonomickú zmenu: 
Iniciatíva Európskej komisie 

Od novembra 
2006 sa v rámci 
regionálnej politiky EÚ 

pravidelne komunikuje najnovšia iniciatíva 
Európskej komisie pod názvom „Regióny 
pre ekonomickú zmenu.“ Iniciatíva je 
určená na zisťovanie osvedčených 
postupov v oblasti hospodárskej 
modernizácie a na ich rozširovanie do 
všetkých regiónov Európy. Cieľom je 
pomôcť stimulovať regionálny rast a 
znižovať hospodárske rozdiely.  

Iniciatíva Regióny pre ekonomickú zmenu 
využíva dva existujúce programy a to 
program medziregionálnej spolupráce 
a program mestského rozvoja. Iniciatíva 
bude financovaná v rámci nového cieľa 
Európskej územnej spolupráce. Dva 
nástroje budú mať v rokoch 2007 – 2013 
rozpočet spolu 375 miliárd EUR. Európska 
komisia určila 20 tém, na ktoré sa táto 
iniciatíva zameria a v rámci ktorých sa 
vytvoria siete.  
Výročná konferencia Regióny pre 
ekonomickú zmenu 
Každoročne bude Európska komisia 
organizovať výročnú konferenciu Regióny 
pre ekonomickú zmenu, tak ako to bolo po 
prvý krát 7. - 8. marca tohto roku. 
Konferencia v Bruseli sa zaoberala 
otázkami inovačného podnikania, prenosu 
technológií a ekologickej inovácií. 
Výročná konferencia bude vždy 
predchádzať jarnému summitu Európskej 
rady. 
Regionálne inovačné projekty 
Nová iniciatíva prináša na svojej 
webstránke príklady projektov, ktoré boli 
v priebehu obdobia 2000 - 2006 úspešné. 
Projekty sú zverejnené v troch oblastiach: 
transfer znalostí a technologické inovácie, 
informačná spoločnosť, inovácie pre 
trvalo-udržateľný rozvoj 
Cena RegioStars - Ocenenie 
regionálnych inovačných projektov 
Súčasťou iniciatívy Regióny pre 
ekonomickú zmenu bude aj každoročné 
ocenenie najlepších inovačných projektov. 
Prvý krát bude cena udelená v roku 2008, 
pre ktorú bola vyhlásená súťaž práve teraz. 
Projekty do súťaže treba prihlásiť do 
29. júna 2007. 
 
Podmienky súťaže, úspešné projekty, 
záznamy konferencií, ako aj podrobnejšie 
informácie o iniciatíve Regióny pre 
ekonomickú zmenu nájdete na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/inte
rregional/ecochange/index_en.cfm?nmenu=1 
 
Natália Tarasovová - PSK 
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Silver economy 

Generálne riaditeľstvo   
EK     pre    regionálnu 

 politiku zorganizovalo v Bruseli 25.- 26. 
januára 2007 súbor seminárov pod názvom 
„Odozva regionálnej politiky na 
demografické výzvy“. Doede Sijtsma 
z provincie Gelderland v Holandsku 
predstavil „Sieť striebornej ekonomiky 
európskych regiónov“- SEN@ER -, ktorá 
vznikla z iniciatívy nemeckého regiónu 
North-Rhine Westphalia. 
Strieborná ekonomika je zameraná na 
dôchodcov a celkovo na potreby 
starnúceho obyvateľstva v Európe. Táto 
iniciatíva sa pozerá na starnutie 
obyvateľov nie ako na hrozbu, ale ako na 
príležitosť zlepšiť regionálny ekonomický 
rast a európsku konkurencieschopnosť.  
Starší ľudia očakávajú podľa Sijtsmu nové 
a inovatívne produkty a služby, vďaka 
ktorým by sa zvýšila úroveň života aj 
v staršom veku. Tým sa v regiónoch 
vytvárajú nové príležitosti pre prácu 
mladších ľudí. SEN@ER sa zaujíma 
o samostatnosť starších ľudí v oblasti 
bývania, o služby v domácnosti a o 
možnosť nakupovať z domu, o vytvorenie 
podmienok pre dobré zdravie, kultúru, 
dopravu a tiež o finančné služby. 
Sieť organizuje tematické „špeciálne 
záujmové skupiny“ a workshopy, kde sa 
vymieňajú skúsenosti a plánujú spoločné 
projekty. Členmi týchto skupín sú 
zástupcovia partnerských regiónov, ale aj 
ekonómovia, rôzne úrady a neziskové 
organizácie.  
SEN@ER rozvíja a realizuje pilotné 
a kontrolné projekty pre oblasť služieb a 
produktov „striebornej ekonomiky“. Pre 
zúčastnené regióny to prináša inovatívne 
produkty a služby, realizáciu spoločných 
návrhov projektov, ktoré spolufinancuje 
EK. Vytvára sa tým nový trh v daných 
regiónoch. 
Viac info: www.silvereconomy-europe.org 
 
Tím KSK 

Príprava a implementácia operačných 
programov - Hodnotiace nástroje pre 

programové obdobie 2007 – 2013 

Na stránkach INFOREGIO je 
zverejnených šesť pracovných 
dokumentov, ktoré majú pomôcť 
národným a regionálnym samosprávam pri 
príprave a implementácii operačných 
programov na obdobie 2007 – 2013. 
Ide o dokumenty: 

• Ex-ante hodnotenie využívania 
štrukturálnych fondov 

• Indikátory pre monitoring 
a hodnotenie: praktický sprievodca 

• Usmernenia kalkulácie verejných 
alebo podobných štrukturálnych 
výdavkov pre účel doplnkovosti 

• Sprievodca metodológie pre 
analýzu ziskov a strát 

• Návrh indikatívneho usmernenia 
hodnotiacich metód: hodnotenie 
počas programovacieho obdobia 

• Inovácie v národných strategických 
referenčných rámcoch 

Viac info: 
www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 

 
Natália Tarasovová – PSK 
 

Pod drobnohľadom 

Program Leonardo da Vinci 
Má za cieľ podporiť účastníkov 

v príprave a v ďalších školiacich 
aktivitách, aby nadobudli a používali 
vedomosti, zručnosti a kvalifikáciu, ktoré 
uľahčujú ich individuálny rozvoj. Program 
podporuje zlepšenia v kvalite 
a v inováciách, ktoré sa týkajú odborného 
vzdelávania a školiacich systémov ako aj 
inštitúcií a praxe. Snaží sa tiež zvýšiť 
atraktivitu odborného vzdelávania 
a prípravy.  
Medzi podporované aktivity patrí:  
Individuálna mobilita: nadnárodné 
umiestnenie v podnikoch alebo 
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v školiacich inštitúciách, umiestnenia 
a výmeny zacielené na hlbší profesionálny 
vývoj školiteľov a poradcov 
Multilaterálne projekty: zlepšenie 
školiacich systémov, prenos inovácií, 
rozvoj inovácií a dobrých skúseností 
Tematické siete: odborníci a organizácie 
pracujú spoločne na špecifických 
záležitostiach spojených s odborným 
vzdelávaním a prípravou 
Štúdie a prípravné stretnutia pre aktivity 
mobility, partnerstva, projektu alebo siete 
Dodatkové opatrenia: iné iniciatívy cielené 
na podporu cieľov programu Leonardo 
Multilaterálne projekty „Vývoj inovácií“ - 
nadnárodné projekty spolupráce, ktorých 
zmyslom je zlepšiť kvalitu školiacich 
systémov vďaka vývoju inovačných 
obsahov, metód a postupov v rámci 
odborného vzdelávania a prípravy 
Podmienky: min. 3 účastníci z 3 rôznych 
štátov, doba trvania od 18 mesiacov do 2 
rokov, príspevok EÚ: do 250 000 eur, 
spolufinancovanie max. do 75%, výber 
projektov cez Výkonnú agentúru pre 
kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu 
oblasť, termín: 30. 3. 2007  
Tematické siete - cieľom je posilniť väzbu 
medzi rôznymi aktérmi zapojenými do 
odbornej prípravy, zlepšiť kvalitu, 
európsky rozmer a viditeľnosť aktivít alebo 
záležitostí spoločného záujmu v oblasti 
odbornej prípravy a vzdelávania 
Podmienky: min. 3 partneri z 3 rôznych 
krajín, doba trvania 2 až 3 roky, príspevok 
EÚ do 150 000 eur na rok, 
spolufinancovanie do max. 75%, výber 
projektov cez Výkonnú agentúru pre 
kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu 
oblasť, termín: 30. 3. 2007  
Viac info: 
http://eacea.ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/education/programmes/
llp/structure/leonardo_en.html 
Špecifický mailbox pre sektorový program 
Leonardo da Vinci: 
EACEA-Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu 
 
Tím KSK 

Program Cudzie jazyky  
Tento program je „Kľúčovou 

aktivitou 2“, v rámci Transverzálneho 
programu Celoživotného vzdelávania na 
roky 2007 až 2013. Táto aktivita je určená 
pre potreby vyučovania zo strany učiteľov 
a učenia sa zo strany žiakov. Podmienkou 
je, že aktivita musí zahŕňať minimálne 2 
sektorové programy.  
 
Môžu sa podávať projekty pre všetky 
oficiálne jazyky EÚ, pre jazyky menšín, 
regiónov, prisťahovalcov a tiež pre jazyky 
významných obchodných partnerov. Na 
rok 2007 bolo na Cudzie jazyky 
vyčlenených vyše 9 miliónov eur.  
Multilaterálne projekty – prioritou by mal 
byť vývoj materiálov pre výuku jazykov, 
vrátane on-line kurzov, vyvoj nástrojov na 
otestovanie správnych metód učenia 
cudzieho jazyka; vytvoriť prostriedky 
a kurzy pre zaškolenie učiteľov a lektorov 
cudzích jazykov; podporiť ľudí, aby si 
uvedomili dôležitosť jazykov a zaručiť 
prístup k jazykovým zdrojom. 
Podmienky: min. 3 účastníci z 3 rôznych 
štátov (napr. školy, univerzity, združenia, 
vydavatelia, média, firmy a pod.), doba 
trvania: max. 2 roky, príspevok EÚ do 
250 000 eur na rok, spolufinancovanie do 
max. 75%, výber projektov cez Výkonnú 
agentúru pre kultúru, vzdelávanie 
a audiovizuálnu oblasť, termín: 30. 4. 2007  
Siete – mali by prispieť k vývoju rôznych 
metód vyučovania cudzích jazykov; 
podporiť výmenu informácií ohľadom 
inovačných technológií a dobrých 
skúseností 
Podmienky: min. 10 partneri z 10 rôznych 
krajín (zúčastniť sa môže akákoľvek 
organizácia zaoberajúca sa učením cudzích 
jazykov a jazykovou rôznorodosťou), doba 
trvania: max. 3 roky, príspevok EÚ do 
150 000 eur na rok, spolufinancovanie do 
max. 75%, výber projektov cez Výkonnú 
agentúru, termín 30. 4. 2007  
Dodatkové opatrenia – zahŕňajú aktivity, 
ktoré by mali zatraktívniť učenie sa 
jazykov cez masmédia či marketing, 
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reklamné a informačné kampane, ako aj 
pomocou konferencií, štúdií a vývoja 
štatistických ukazovateľov v oblasti výuky 
jazykov a jazykovej rôznorodosti (napr. 
monitorovanie jednotlivých už bežiacich 
projektov v danej oblasti a s tým súvisiaca 
výmena informácií, skúseností medzi 
potenciálnymi partnermi, ako aj 
ohodnotenie výsledkov projektov...) 
Podmienky: min. 3 účastníci z 3 rôznych 
krajín (napr. školy, univerzity, združenia, 
vydavateľstvá, médiá, neziskové 
organizácie, firmy a pod.), doba trvania: 1 
rok, príspevok EÚ do 150 000 eur na rok, 
spolufinancovanie do max. 75%, výber 
projektov cez Výkonnú agentúru pre 
kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu 
oblasť, termín: 30. 4. 2007 
 
Viac info: 
LLP Výzvy:  
http://ec.europa.eu/education/programmes/
newprog/index_en.html#call   
Jazyky v LLP:  
http://ec.europa.eu/education/programmes/
llp/structure/language_en.html  
 
Tím KSK   
 

Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

 
„Do you speak Europe?“ – „Hovoríte po 
Európsky?“ 
Skupina Európskej ľudovej strany pri 
Výbore regiónov organizuje súťaž: 
Vysvetlite vlastnými slovami, čo je 
Európska únia pod názvom „Hovoríte po 
Európsky?“. Cieľom tejto súťaže je 
vypracovať brožúru, ktorá by širokej 
verejnosti priblížila predstavy mladých 
ľudí o Európskej únii vrátane toho, ako ju 
vnímajú, ako funguje a akú úlohu pripisujú 
regiónom a mestám v rámci procesu 
európskej integrácie. Táto brožúra by mala 
predstavovať jasný obraz o dnešnej EÚ 
a o spôsobe, akým funguje, a to pútavým 
a zrozumiteľným spôsobom. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť vysokoškolskí 
študenti z týchto odborov: žurnalistika, 
komunikácia, európske štúdiá 
a medzinárodné vzťahy. Účastníci súťaže 
musia byť občanmi niektorého z 27 
členských štátov EÚ.  
Úlohou účastníkov súťaže je vytvoriť 
brožúru s rozsahom 4 až 8 strán vo 
formáte A4 alebo A5. Brožúra by mala byť 
originálna, presvedčivá a výstižná.    
Prihlásiť sa dá do 30. apríla 2007. Výber 
víťazných prác sa uskutoční v polovici 
mája 2007. Cena za prvé miesto 
predstavuje 3000 eur, druhá cena 1000 eur 
a tretia cena 500 eur. 
Viac info: 
http://www.cor.europa.eu/presentation/dow
n/epp/documents/Competition%20Students
/Sk.pdf   
 
Tím KSK  
 
 
Identifikačné číslo výzvy: 1859 
Program: HERCULE II – Finančná 
pomoc pre asociácie európskych právnikov 
zaoberajúcich sa ochranou ekonomických 
záujmov Európskeho spoločenstva 
Rozpočet: 98.5 milión EUR na roky 2007 
– 2013, (14 milión EUR na rok). 
Spolufinancovanie: max. 80 % v prípade 
vzdelávacích aktivít a podpory výmeny 
expertov. Max. 90 % v prípade 
organizovania seminárov a konferencií. 
Cieľ výzvy: Výzva pre kofinancovanie 
výskumu a aktivít v oblasti trestného práva 
-  ochrana finančných záujmov Európskeho 
spoločenstva, spoločné odhaľovanie 
trestných činov a spolupráca v oblasti 
prokuratúry 
Financované aktivity: výmena informácií, 
vzdelávanie, organizovanie podujatí, 
konferencií, tvorba nástrojov, výmena 
know-how, technická asistencia  
Oprávnení žiadatelia: Univerzity, 
federácie, asociácie, školy, výskumné 
centrá, tréningové centrá 
Publikácia výzvy: 28.2.2007 
Uzávierka: 30.3.2007 
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Viac info: 
ec.europa.eu/comm/anti_fraud/programme
s/index_fr.html  
Kontakt: 
Commission Européenne, Office européen 
de lutte antifraude (OLAF) 
Cristina Fancello, Unit D.2 "Legislation et 
legal affairs" 
Office JII 30 8/50 
B-1049 Bruxelles 
cristina.fancello@ec.europa.eu 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: 1860 
Program: ERASMUS MUNDUS. Akčný 
plán 1 (Master štúdiá), 2 (štipendiá) a 3 
(partnerstvo) pre akademický rok 
2008/2009 a Akčný plán 4 (semináre, 
konferencie, spoločné publikácie) pre rok 
2007 
Rozpočet: 250 milión EUR na 1 rok. 
Kofinancovanie do výšky max. 50 % 
oprávnených nákladov, granty vo výške 
5 000 až 21 000 EUR v závislosti podľa 
aktivity. 
Cieľ výzvy: Program spoločenstva pre 
zlepšenie kvality vyššieho vzdelávania 
a podpory medzikultúrneho porozumenia 
prostredníctvom spolupráce s tretími 
krajinami  
Financované aktivity: transnacionálna 
spolupráca, vytváranie partnerstiev, 
vzdelávanie, tréning 
Oprávnení žiadatelia: Univerzity, 
federácie, únie, školy, vedecké pracoviská, 
vzdelávacie centrá, verejná správa 
(administrations), štát 
Publikácia výzvy: 28.2.2007 
Uzávierka: 30.4.2007 
Viac info:  
www.ec.europa.eu/education/programmes/
mundus/index_en.html 
Kontakt: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: 1840 
Program: EUREKA 
Rozpočet: V závislosti podľa jednotlivých 
členských krajín. 

Cieľ výzvy: EUREKA networking - 
transnacionálna spolupráca v oblasti 
aplikovaného výskumu s cieľom 
podporovať konkurencieschopnosť firiem 
Financované aktivity: pridelenie značky 
kvality EUREKA, vyhľadávanie partnerov, 
aktivity v oblasti európskych 
štandardizačných procesov  
Oprávnení žiadatelia: malé a stredné 
podniky v oblasti telekomunikácií, vedy, 
výskumu, nových technológií, inovácií, 
priemyslu, energetiky a životného 
prostredia 
Publikácia výzvy: 
Uzávierka: 30.3.2007 
Viac info: Táto výzva bola iniciovaná 5 
klustrami v rámci EUREKA siete: 
EUROGIA, MEDEA+, CELTIC, ITEA, 
EURIPIDES  
Kontakt: eureka.secretariat@es.eureka.be 
www.eureka.be 
 
 
5-mesačné stáže vo Výbore regiónov 
Výbor regiónov každoročne poskytuje 
mladým absolventom univerzít a vysokých 
škôl obmedzený počet päťmesačných stáží. 
Mladí absolventi môžu tak nadobudnúť 
pracovné skúsenosti v jednej z európskych 
inštitúcií. 
Obsahom stáže je práca na jednom 
z oddelení Výboru regiónov.  
Stáže prebiehajú:  
od 16. februára do 15. júla – jarná stáž 
a od 16. septembra do 15. februára – 
jesenná stáž 
Termín pre zaslanie prihlášok na 
jesennú stáž 2007 je 31. marec 2007. Na 
stáž sa možno prihlásiť výlučne cez 
internet: 
http://www.cor.europa.eu/en/presentation/c
ontact_us_traineeships.htm#calindicatif 
 
 
Identif. číslo: FP7-PEOPLE-2007-2-1-IEF  
Ref. číslo: ÚV EÚ C045 z 28.2.2007 

Program: FP7 Ľudia – 2 Celoživotná 
odborná príprava a rozvoj kariéry  
Rozpočet: 72 miliónov eur 
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Cieľ: podporovať rozvoj kariéry 
výskumníkov, zvýšiť ich príspevok 
k vedomostnej ekonomike a spoločnosti 
Financované aktivity: podporovať 
výskumníkov, aby pokračovali v kariére aj 
po dlhšej pauze, odborná príprava na 
pokročilej úrovni, nadnárodná mobilita 
Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, univerzity 
Uzávierka: 14.8.2007 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=44 

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 
Kontakt:  
European Commission 
Georges Bingen 
DG RRD T2 Marie Curie 
Rue de la Loi 200 
B-Bruxelles 
Tel.: 32 2 296 94 18 
georges.bingen@ec.europa.eu 
 
 
Druh výzvy: tender 
Identifikačné číslo: Alumni associations 
Erasmus Mundus (EMA) 
Ref. číslo: 2007/S 30-035506 EAC/01/2007 
Program: Erasmus Mundus 
Cieľ: služby – konzultantské služby 
v oblasti manažmentu a s tým spojené 
služby 
EMA má za cieľ spojiť študentov – 
absolventov postgraduálnych štúdií 
programu Erasmus Mundus a umožniť 
nielen, aby ostali v kontakte, ale aby držali 
krok s ďalším vývojom programu a v EÚ 
všeobecne. Združenie si musí zaistiť 
záujem študentov ešte kým študujú, a preto 
viaceré aktivity musia zahŕňať tak terajších 
ako aj predošlých študentov programu 
Dĺžka kontraktu: 12 mesiacov 
Financované aktivity: služby 
Oprávnení žiadatelia: združenia, 
korporácie, malé a stredné podniky 
Uzávierka: prijatie žiadosti o dokumenty 
do 23.3.2007, príjem tendrov alebo 
žiadostí o účasť do 30.3.2007 
Viac info: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35506-2007:TEXT:EN:HTML 

Kontakt:  
European Commission 

Vito Borelli 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Brussels 
Tel.: 32 2 296 32 33 
vito.borelli@ec.europa.eu 
 
 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
 
Veľkopoľské vojvodstvo hľadá partnerov 
na projekt cezhraničnej výmennej 
skúsenosti 
Ciele projektu: Využitie 
poľnohospodárskej produkcie na 
nepotravinové účely – produkcia 
obnoviteľnej energie a bionafty  
Viac info:  
Monika Kapturska 
Zastúpenie Veľkopoľského vojvodsta v 
Bruseli 
Avenue de l’Yser 19 
B-1040 Brussels 
tel. + 32-(0)2 732 96 88 
cell. +32 474 316 583 
kom. +48 601 602 150 
fax + 32-(0)2 734 09 44 
Oddelenie poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka 
Veľkopoľskévojvodstvo 
Ms Justyna Swidurska 
justyna.swidurska@umww.pl 
Ms Donata Wawrzyniak 
donata.wawrzyniak@umww.pl 
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/ 
 
 
Provincia Pisa, Taliansko, hľadá partnera 
do projektu v rámci  programu 
celoživotného vzdelávania Leonardo da 
Vinci. 
Ciele projektu: Cieľom projektu je 
vzdelávať a vytvoriť nový kariérny profil - 
podporovateľ exportu vína, ktorý bude 
pracovať na podpore a komercionalizácii 
vinárskeho sektora s cieľom zlepšiť 
celkové meno a postavenie vína a pomôcť 
mu lepšie sa uplatniť na medzinárodných 
trhoch. 
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Plánované aktivity: teoretické a praktické 
vzdelávanie, výmena pedagógov,  
partnerské zmluvy, rozvoj dištančného 
internetového vzdelávania (e-learning). Ide 
2 ročný projekt so začiatkom v októbri 
2007. 
Viac info: Doterajšími partneri projektu sú 
napr. univerzity Pisa, Lisabon a Bordeaux 
a hotelová akadémia Pisa. 
Kontakt: 
Cyrille Maurin 
UPI-TECLA european office 
Union of Italian Provinces 
Association for the Local and European 
Transregional Cooperation 
Rue du Commerce, 124 Brussels - Belgium 
Tel: +32 (0)2 503.51.28 
Fax: +32 (0)2 514.34.55 
c.maurin@upi-tecla.eu 
www.upi-tecla.eu 
 
 
Universitaria de Investigación y 
Desarrollo (UDI), Bucaramanga, 
Kolumbia so špecializáciou v oblasti 
elektrotechniky, informačných systémov, 
obchodného manažmentu, marketingu, 
grafického dizajnu a metrolológie    
Program: Celoživotné vzdelávanie 
Cieľ: vytvoriť spojenia a partnerstvá s 
univerzitami s podobným zameraním; 
ponúknuť možnosť štúdia v zahraničí na 
partnerskej univerzite študentom z oboch 
univerzít; poskytnúť možnosť študentom 
moderných jazykov, aby prišli do UDI 
počas svojho výmenného pobytu 
v zahraničí ako Jazykový asistent alebo 
ako študent, ktorý si môže vybrať 
z rôznych predmetov ponúkaných UDI aby 
mohol splniť požiadavky kreditného 
systému stanoveným domácou univerzitou   
Vhodný partneri: univerzity v rámci celej 
EÚ- najmä inštitúcie, ktoré vyučujú 
v jazykoch angličtina alebo španielčina 
Kontaktná osoba: 
Anna Walkinshaw 
International Relations Assistant 
ori-asistente@udi.edu.co 
www.udi.edu.co  

Udalosti, semináre, konferencie 
 
22.-23.3. – Európska konferencia o vode, 
pri príležitosti svetového dňa vody 
predstaví EK prvý implementačnú správu 
Rámcovej smernici vody (WFD). EK v ten 
deň spustí Európsky informačný systém 
o vode, ktorý má ponúkať všetky dostupne 
informácie, služby a štatistiky o vode. 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/conference.html 
http://water.europa.eu 
 
 
22.-23.3. -  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 
 
 
16.-17. 4. - “Výzvy a možnosti pre 
remeselnícke a malé podniky uplatniť sa 
na  jednotnom európskom trhu“. 
Konferencia sa zameriava na tri témy: 
celoživotné vzdelávanie a rekvalifikácia 
pracovníkov v malých podnikoch; rozvoj 
nových trhov pre produkty a servisy; 
zlepšovanie podnikateľského prostredia. 
Registrácia do 30. marca 2007 
Miesto konania: Stuttgart, Nemecko 
Viac info : 
www.ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/4th_conference.htm 
 
 
17.4. – WoluwEnergie 2007 – podujatie 
určené pre širokú verejnosť, cieľom je 
poukázať na výhody šetrenia energie 
a používania jej alternatívnych zdrojom. 
Miesto konania: Woluw-St-lamber, 
Belgicko 
Viac info: http://www.woluwe1200.be/default.asp 
 
 
18.-19. 4. PATINNOVA  Konferencia: 
Stratégie pre inovácie“, zameraná na 
posilnenie inovačných kapacít v malých 
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a stredných podnikoch prostredníctvom 
podpory práva na duševné vlastníctvo. 
Paralelne s konferenciou sa uskutoční 
ceremoniál “Európska cena investora roka” 
a Európske patentné fórum 
Miesto konania: Mníchov 
Viac info: 
www.ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=516 
 
 
19.4. – Agentúra IEE organizuje Európsky 
informačný deň 19. apríla 2007 s cieľom 
poskytnúť informácie a rady ako 
participovať na programe a výzvach 
Inteligentná energia Európa. Podujatie 
bude možné sledovať aj prostredníctvom 
internetu na adrese: www.managenergy.tv 
 Miesto konania: Brusel  
Viac info: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm 
 
 
19.-20.4. – Regióny bez geneticky 
modifikovaných organizmov, témou 
konferencie je dopad GMO na 
poľnohospodárstvo a biodiverzitu 
Miesto konania: Brusel, Európsky 
parlament 
Viac info: www.gmo-free-regions.org 

19.-21.4. – RENEXPO@Stredna a  
Juhovýchodná Európa, veľtrh a kongres 
zameraný na obnoviteľnú energiu. 
Miesto konania: Hungexpo, Budapest 
Viac info: maursi@energie-server.de 

 
 
23.-.24.4. - Plenárne zasadnutie 
Európskeho parlamentu 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: www.europarl.europa.eu 
 
 
25.-27.4. – 12. výročná konferencia 
Energie-Cités, „Komunikácia smerovaná 
na zmenu správania spotrebiteľa,“  
Miesto konania: Brasov, Rumunsko, 
Viac info: http://www.energie-cites.org/ 
 
 
27.4. – Európsky deň bezpečnosti na ceste, 
celodenné podujatie je zamerané na 
mladých vodičov 
Miesto: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road_safety_day/index_en.htm 

 


