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Vaše komentáre, návrhy, žiadosti o zasielanie elektronickej podoby nášho spravodaja, alebo ďalších informácií 

 o výzvach na podávanie projektov, pripravovaných seminároch a konferenciách zasielajte prosím na našu emailovu adresu  

info@kregions.eu  V prípade Vašej pracovnej cesty v Bruseli naše zastúpenie nájdete na  

Av. de Cortenbergh 89, Brusel 1000 (5min od Schumanovho okruhu). Telefón:0032 2 741 82 70-9  Fax:0032 2 742 07 91 

Vážení čitatelia, milí priatelia, 
 
 Na summite lídrov EÚ v Bruseli 21. 
a 22. júna 2007 sa rozhodlo, že projekt 
prijatia Ústavy resp. Ústavnej zmluvy EÚ 
sa definitívne neuskutoční. Namiesto 
ústavy sa predstavitelia členských krajín 
dohodli, že sa prijme tzv. reformná zmluva, 
na ktorej vypracovaní sa bude podieľať  
Medzivládna konferencia, ktorá by sa mala 
prvýkrát zvolať koncom júla 2007. 
Medzivládna konferencia by nemala 
otvárať nové problémy a ani sa vracať 
k tomu, čo už bolo odsúhlasené Európskou 
radou. Text novej takzvanej “reformnej 
zmluvy” by mal byť pripravený tak, aby 
mohol byť ratifikovaný ešte pred voľbami 
do Európskeho parlamentu, ktoré sa 
uskutočnia v roku 2009.  
 
 V júlovom čísle INFLOWu  Vám 
v hlavnej téme priblížime ciele a priority 
portugalského predsedníctva EÚ. 
V rubrike Aktuálne sa dozviete 
o Európskom zoskupení pre územnú 
spoluprácu, ktoré prináša európskym 
mestám a regiónom nové možnosti 
cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. 
O spôsobe a forme zapojenia regiónov do 
Lisabonskej stratégie píšeme v článku 
Platforma na monitorovanie Lisabonskej 
stratégie. Pod drobnohľad sme si tento 
krát zobrali 4. správu o hospodárskej 
a sociálnej kohézii, ktorá bola publikovaná 
30.mája a ktorá bude predmetom diskusií 
septembrového kohézneho fóra v Bruseli. 
Letný INFLOW ponúka tiež prehľad výziev 
a ponuky na vytvorenie partnerstiev pre 
projekty z európskych programov. Na 

záver sme pre Vás pripravili kalendár 
konferencií a podujatí nadchádzajúcich 
troch mesiacov. 
 
  
 Slovenské súčasné umenie je 
prítomné v centre európskeho diania aj 
v júli, a to v podobe výstavy obrazov 
košického umelca Martina Račka 
v priestoroch bruselského Pražského 
domu. Košický samosprávny kraj (KSK) sa 
takto po prvýkrát predstavil v Bruseli 
samostatným kultúrnym podujatím. Touto 
výstavou podporuje KSK mesto Košice v 
príprave kandidatúry na titul Európske 
hlavné mesto kultúry v roku 2013.  

 
Zámerom výstavy je teda nielen 
prezentovať umenie kraja v centre 
Európskej únie, ale aj ukázať zanietenosť 
košického regiónu v príprave kandidatúry. 
Výstava sa koná pod záštitou predsedu 
Košického samosprávneho kraja Zdenka 
Trebuľu a  potrvá do 13. júla. 
 
Nasledujúce číslo INFLOWu vyjde v 
septembri. 
 
Prajeme Vám príjemné čítanie! 
 
Tím Domu slovenských regiónov
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Hlavná téma 

Štafetu predsedníctva Európskej únie 
prebralo 1. júla na šesť mesiacov 

Portugalsko 
 Európska zmluva v 
októbri – tak formulovalo 
svoju najväčšiu prioritu 
portugalské predsedníctvo. 

Na záver zasadnutia Európskej rady, ktoré 
sa konalo 21. a 22. júna 2007, portugalský 
predseda vlády José Sócrates oznámil, že 
portugalské predsedníctvo zvolá 
medzivládnu konferenciu, ktorú otvorí 23. 
júla. Úlohou zástupcov členských štátov 
bude navrhnúť text budúcej európskej 
zmluvy.  
 Medzi ostatné priority patrí 
príprava nového cyklu stratégie pre rast a 
zamestnanosť, ktorú by portugalské 
predsedníctvo chcelo zamerať viac na 
inovácie. V oblasti spravodlivosti a 
vnútorných záležitostí budú základnými 
bodmi programu legálne a nelegálne 
prisťahovalectvo a vstup nových členských 
štátov do schengenského priestoru. 
 Pokiaľ ide o vonkajšiu politiku 
Európskej únie, predsedníctvo sa sústredí 
na vzťahy s Brazíliou a krajinami Afriky a 
Stredomoria. Na programe je historicky 
prvý summit Európskej únie a Brazílie 4. 
júla a summit Európskej únie a Afriky v 
decembri, ktorý by mal vyústiť do prijatia 
spoločnej stratégie. 
 Od januára tohto roku je v platnosti 
nový systém rotujúceho predsedníctva 
Rady Európskej únie. Stanovuje sa v ňom 
uplatňovanie spoločného programu, ktorý 
platí 18 mesiacov, počas ktorých 
predsedajú Únii tri krajiny. Nemecké, 
portugalské a slovinské predsedníctva si v 
ňom stanovili štyri priority: návrh textu 
novej zmluvy; konsolidáciu lisabonskej 
stratégie; aktualizáciu európskych politík v 

oblasti bezpečnosti a spravodlivosti v 
kontexte svetového vývoja a posilnenie 
úlohy Európskej únie vo svete. Napriek 
tomu, že o takéto predsedníctvo sa delia tri 
krajiny, oficiálne je vždy na šesť mesiacov 
pridelené jednej z nich. Portugalsko teda 
stanovilo vlastné smerovanie v rámci 
každej z veľkých priorít. 
Viac informácií o portugalskom 
predsedníctve: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/ 
 

Peter Janičina, BSK 
 

Aktuálne 
 

Európske zoskupenie pre územnú 
spoluprácu (EGTC) 

 Európske zoskupenie pre územnú 
spoluprácu umožní miestnym 
a regionálnym autoritám z rôznych 
členských štátov vytvoriť zoskupenia pre 
spoluprácu s právnou subjektivitou. Bolo 
ustanovené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady č.1082/2006 z 5. júla 
2006. 
 Zoskupenia budú môcť organizovať 
a manažovať cezhraničnú, nadnárodnú 
alebo medzi regionálnu spoluprácu buď 
s alebo bez finančného príspevku od EÚ. 
Zoskupenie si bude môcť vytvoriť vlastnú 
štruktúru, mať zamestnancov. 
Príkladom na spoluprácu môže byť 
cezhraničná doprava alebo zdravotnícke 
služby, manažovanie projektu alebo 
programu z časti financovaného ERDF 
(Cieľ územná spolupráca) alebo 
manažovanie projektu v rámci rámcového 
programu pre výskum a vývoj.  
Podmienky: zoskupenie môžu založiť 
regionálne a miestne autority, centrálne 
vlády, orgány riadené verejným právom 
alebo aj združenia 
Postup: založenie zoskupenia je 
podpísaním dohody, schválením štatútov 
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a oznámením relevantným národným 
autoritám. Tie majú 3 mesiace na to, aby 
schválili účasť predpokladaných členov 
a musia odôvodniť hocijaké zamietnutie, 
ktoré by urobili, odvolávajúc sa na 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
č.1082/2006 z 5. júla 2006  
Členovia: členovia musia byť aspoň 
z dvoch členských štátov EÚ, v prípade, že 
ide o spoluprácu cez vonkajšie hranice EÚ, 
krajina, ktorá nie je členom EÚ musí mať 
takú legislatívu alebo také dohody 
s členskými štátmi, ktoré dovolia takú 
spoluprácu 
Platnosť nariadenia: od 1. augusta 2007 
Viac info: www.cor.europa.eu/en/activities/egtc.htm 

Návrh Zákona o európskom zoskupení 
územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení 
zákona č. 215/2004 Z. z. bol aj na 
pripomienkovom konaní MVRR SR. 
Viac info:  
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?id=17&cat=55&comment=3032 
 

Tím KSK  
 

Platforma na monitorovanie 
Lisabonskej stratégie 

 Potreba nárastu 
spolupodieľania sa 
lokálnych a regionálnych 
samospráv EÚ na 

všetkých stupňoch správy bola Výborom 
regiónov označená ako kľúčový faktor pre 
úspech Lisabonskej stratégie (LS). LS má 
za cieľ silnejší a trvalejší hospodársky rast 
a vytvorenie väčšieho počtu kvalitnejších 
pracovných miest. Politika súdržnosti má 
teda v obnovenej LS dôležitú funkciu. V 
súvislosti s programovacím obdobím 2007 
– 2013 bola explicitne predložená 
požiadavka zosúladenia národných 
reformných programov s lisabonskými 
cieľmi.  

V septembri 2005 Výbor regiónov 
uskutočnil široký európsky prieskum 
ohľadne zapojenia jednotlivých regiónov 
a miest do pripravovaných národných 

reformných programov. Prieskum ukázal 
nedostatočnú mieru zapojenia regionálnej 
a lokálnej úrovne na týchto reformných 
programoch. Preto bol vyjadrený veľký 
záujem zo strany regiónov a miest 
podieľať sa na iniciatíve Lisabonská 
monitorovacia platforma (LMP).  

1. marca 2006 bola spustená LMP, 
ktorej cieľom je vytvoriť uzavreté 
spoločenstvo na podporu napĺňania 
obnovenej Lisabonskej stratégie 
prostredníctvom zmeny vo 
vzájomnom informovaní sa medzi 
lokálnymi a regionálnymi samosprávami 
v rámci EÚ. LMP je zároveň platformou, 
ktorá ponúka priestor na vyjadrenie 
problémov, prekážok a výziev, s ktorými 
sa miestne a regionálne samosprávy pri 
implementácii LS stretávajú a nájsť reálne 
a opodstatnené riešenia. 

Významným prvkom LMP je 
okrem vzniku spoločenstva tvoreného 
jednotlivými regiónmi a mestami EÚ 
výmena informácií, ktorá prebieha dvoma 
spôsobmi: a) elektronicky, resp. 
prostredníctvom internetu 
b) prostredníctvom workshopov v Bruseli, 
ktoré boli zrealizované počas uplynulého 
roka tri krát so zameraním na konkrétne 
oblasti.  

Elektronická súčasť platformy slúži 
pre regionálne a miestne samosprávy 
z celej Európy ako užitočný operatívny 
nástroj a obsahuje detailné štatistické dáta, 
dokumentačné centrum a interaktívne fóra, 
pomocou ktorých si zástupcovia 
miestnych/regionálnych orgánov môžu 
vymieňať informácie (osvedčené postupy, 
riešenia) o témach súvisiacich s LS. Tie 
regióny/mestá, ktoré sú úspešné 
v zavádzaní stratégie hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti do praxe poskytujú 
užitočné rady a informácie tým 
regiónom/mestám, ktoré majú záujem sa 
od nich učiť. 

 V súčasnosti po pribudnutí 36 
nových miest a regiónov sa na LMP 
spolupodieľa 101 členov. Zo Slovenska sú 
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partnermi LMP tri samosprávne kraje: 
Prešovský, Košický a Žilinský. 
Viac informácií: http://lisbon.cor.europa.eu/ 
 

Dana Lepišová – stážistka PSK 
 

Európsky sociálny fond má novú 
webovú stránku 

 2. júla Európska komisia spustila 
novú internetovú stránku Európskeho 
sociálneho fondu (ESF), ktorá je 
k dispozícii v 23 jazykoch.  
V období 2007-2013 je pre ESF 
vyčlenených viac ako 10 miliárd EUR, čo 
predstavuje približne 10 percent celkového 
rozpočtu EÚ. 
Európsky sociálny fond bol vytvorený v 
roku 1957 a tento rok oslavuje 50. výročie. 
Je hlavným finančným nástrojom 
Európskej únie na investovanie do 
ľudských zdrojov. Podporuje 
zamestnanosť a pomáha ľuďom 
vylepšovať úroveň svojho vzdelania a 
kvalifikácie. Tým zvyšuje aj ich šancu na 
získanie zamestnania. Členské štáty a 
regióny vytvárajú v rámci ESF svoje 
vlastné operačné programy, a to na základe 
svojich skutočných potrieb.  
Nová webová stránka ESF: ec.europa.esf  
 

Program a registrácia na OPEN DAYS 
2007 prístupné online 

 Od 3. júla je program 5. ročníka 
Európskeho týždňa regiónov a miest - 
OPEN DAYS 2007 prístupný 
v elektronickej forme. Programová brožúra 
ponúka výber zo 150 seminárov, ktoré 
pripravili Výbor regiónov, Európska 
komisia DG REGIO a  212 partnerských 
regiónov a miest.  
Registrácia na stránke OPEN DAYS je 
možná od 11. júla  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/registration.cfm?nmenu=4 

Viac info: www.opendays.europa.eu 
 

Gabriela Kukučková 

Pod drobnohľadom 
 

Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej 
kohézii 

 Európska komisia zverejnila 30. 
mája najnovšiu správu, ktorá poskytuje 
informácie o hospodárskej, sociálnej 
a územnej situácii v rozšírenej Únii s 27 
členskými štátmi a v jej 268 regiónoch.  

 
Autori správy hodnotia regióny 

a zameriavajú sa najmä na HDP, 
produktivitu a  zamestnanosť. 
Pomenovávajú aj niekoľko výziev, ktorým 
budú musieť členské štáty a regióny čeliť v 
nadchádzajúcich rokoch a to najmä: 

• vývoj demografickej situácie 
v EÚ; 

• hospodárska 
konkurencieschopnosť EÚ; 

• energetická politika EÚ (najmä 
zvyšovanie cien za energie); 

• klimatické zmeny; 
• sociálna polarizácia v EÚ; 

 
Správa poskytuje prvé posúdenie 

vplyvu európskej kohéznej politiky 
v programovacom období 2000 – 2006, 
ako aj posúdenie príprav na nové obdobie 
2007 - 2013. Správa obsahuje 10 otázok na 
otvorenie debaty v európskych inštitúciách 
a mimo nich o budúcnosti tejto hlavnej 
oblasti politiky. 

 
Správa pozostáva zo 4 častí:  

1. Hospodárska, sociálna a územná 
situácia a trendy v členských štátoch a 
regiónoch EÚ-27; 

2. Vplyv kohéznej politiky; 
3. Vnútroštátne politiky a kohézia; 
4. Politiky Spoločenstva a kohézia; 
 

Slovensko v Štvrtej správe 
o hospodárskej a sociálnej kohézii 

 Ako už bolo uvedené, autori správy 
hodnotia všetky regióny EÚ. Zameriavajú 
sa na vybrané socio-ekonomické 
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ukazovatele. V tabuľke môžeme vidieť 
hodnotenie niektorých ukazovateľov 

Slovenska a regiónov na úrovni NUTS II. 
 

 
Tabuľka: Vybrané socio-ekonomické ukazovatele Slovenska 

 

Štruktúra obyv. podľa 
ukončeného vzdelania (%) 
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Bratislavský 600 129,3 3,4 5,3 7,4 64,2 28,4 
Západné 
Slovensko 

1864 52,7 4,0 12,5 11,7 77,0 11,3 

Stredné 
Slovensko 

1352 46,7 3,9 19,6 12,6 73,3 14,0 

Východné 
Slovensko 

1566 42,3 3,8 23,1 14,3 74,6 11,2 

SLOVENSKO 5382 56,7 3,8 16,3 12,1 73,9 14,0 
                       ZDROJ: Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej kohézii, Európska komisia, 2007 
 
 

Najvyššie HDP dosahuje 
Luxembursko a to vo výške 257 % 
priemeru EÚ 27. Naopak, najnižšie HDP  
majú Rumunsko a Bulharsko – približne na 
úrovni 34 % priemeru EÚ 27. Európska 
komisia predpokladá, že Slovensko by 
mohlo dosiahnuť výšku HDP nad 75% 
priemeru EÚ 27 najneskôr do roku 2014, 
priblíženie sa k priemeru EÚ je 
odhadované až po roku 2030. Správa 
taktiež konštatuje veľké socio-ekonomické 
rozdiely medzi jednotlivými regiónmi 
v krajinách. Slovensko patrí medzi krajiny 
s najextrémnejšími regionálnymi 
rozdielmi. Už pozitívnejšie vyznie pre 
Slovensko porovnanie úrovne 
dosiahnutého vzdelania, keď len 12 % 
populácie má skončené iba základné 
vzdelanie. V Portugalsku má iba základnú 
školu ukončenú až 73,5 % populácie, 
v Taliansku 49,3 % populácia.   
 V tomto kontexte sú veľmi dôležité 
dopady kohéznej politiky. Kohézne 
programy priamo pomáhajú pri 
presadzovaní znižovania rozdielov medzi 
krajinami a regiónmi EÚ. Napríklad 
v rokoch 2000 – 2006 prispeli kohézne 

programy k zvýšeniu HDP v Grécku o 2,8 
% a v Portugalsku o 2 %.  

 
Na Slovensku by sa výrazný 

pozitívny dopad kohéznej politiky mohol 
prejaviť až po  novom programovacom 
období v rokoch 2007 – 2013. Podmienkou 
je samozrejme využiť čo najviac 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
a kohézneho fondu. V takom prípade 
Európska komisia predpokladá, že kohézna 
politika v rokoch 2007-2013 prispeje 
k zvýšeniu HDP o 6,1 % a vytvorí 87 900 
pracovných miest. 
  
 Vo Štvrtej správe o hospodárskej a 
sociálnej kohézii sa stanovujú základné 
údaje a kľúčové otázky na otvorenú debatu 
o budúcnosti kohéznej politiky po roku 
2013, ktorá sa oficiálne začne súčasne so 
Štvrtým kohéznym fórom plánovaným 
na 27. - 28. septembra v Bruseli.  
 
Viac informácii o problematike nájdete na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/index_en.htm 

 
Marek Dvorský, ŽSK 
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Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

Cena Európa SPOT 
Mladé európske talenty 
majú možnosť zapojiť sa 
do súťaže o najlepší 

minútový film na tému Ja som Európa! 
Európa je tvorená jednotlivcami. Aj ty si 
Európa. Kto si a čo je na tebe európske. 
Berúc na zreteľ témy, filmy by mali byť 
bez jazykovej bariéry a mali by byť silne 
vizuálne. Súťaž vyhlásila Nemecká 
republika s podporou Európskej kultúrnej 
nadácie (European Cultural Fundation 
http://www.eurocult.org/) 
Uzávierka poslania filmov: 1.8. 2007  
Viac informácií o súťaži:  
http://prix-europa.de/publish/n_article.html?lang=GB&id=2256 

 
Referenčné číslo: EAC/26/07 

Program: Pilotné projekty určené pre 
spoluprácu európskych technologických 
inštitútov 
Rozpočet: 5 mil. Eur, finančná pomoc 
Komisie nemôže presiahnuť 75 percent 
celkových oprávnených nákladov 
Cieľ výzvy: Vytvorenie pilotných sieti, 
ktoré majú za úlohu kreovať, 
implementovať a testovať modely 
integrovaného partnerstva medzi rôznymi 
aktérmi zapojenými do technologických 
inovácii. Vedomosti a dobré skúsenosti 
získané v rámci projektu by mali slúžiť ako 
nástroj k ďalšiemu zblíženiu aktérov 
v rámci technologických a inovačných 
sieti. 
Financované aktivity: projekt má byť 
interdisciplinárny s významným socio-
ekonomickým dopadom 
Oprávnení žiadatelia: univerzity, 
výskumné a inovačné centrá, malé 
a stredné podniky, veľké podniky, 
a regionálne agentúry; výzva vyžaduje 
partnerstvo minimálne 6 organizácií zo 6 
rôznych členských krajín EÚ 
Uzávierka: 15.8.2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2607/index_en.html 

 
 
Referenčné číslo: FP7-INCO-2007-2  
Program: 7. rámcový program pre vedu a  
rozvoj – Kapacity – Medzinárodná 
spolupráca (FP7 - Capacities - 7 - 
International Cooperation) 
Rozpočet: 6,391 milión EUR 
Cieľ výzvy:  2. výzva v rámci 7. 
rámcového programu pre vedu 
a technologický rozvoj pre oblasť 
medzinárodnej spolupráce  
Financované aktivity: Vytváranie 
partnerstiev krajín EÚ s tretími krajinami 
s cieľom spolupráce v oblasti vedy 
a výskumu 
Oprávnení žiadatelia: výskumné centrá, 
univerzity, malé a stredné podniky 
z členských krajín EU, krajín európskeho 
hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko, 
Izrael, Chorvátsko, Srbsko, Macedónia, 
Chorvátsko, Čierna Hora.  
V projekte musí byť zapojená aspoň 1 
právnická osoba. 
Publikácia výzvy: 15.6. 2007 
Uzávierka: 11.9. 2007 
Viac info:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_133/c_13320070615en00180018.pdf 

www.cordis.europa.eu 
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/international-cooperation_en.html 

Kontakt: 
Ing. Peter Beňo 
Slovak Research and Development Agency 
Mýtna 23, 811 07 Bratislava 
Tel.: 00 421 2 57 20 45 62 
 
European Commission 
DG Research, Unit D2 
Rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles 
Tel.: 00 32 2 296 80 62 
michaela.moya-wright@ec.europa.eu 
 
 
Referenčné číslo: TREN/PIL/2007 
Program: Grantový systém Európskej 
komisie - Generálneho riaditeľstva pre 
dopravu a energetiku na rok 2007 (DG 
TREN work programme for 2007) 
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Rozpočet: Celkový rozpočet na rok 2007 
je 2 milióny EUR, spolufinancovanie do 
výšky 70% oprávnených nákladov 
Cieľ výzvy: Pilotný projekt na podporu 
budovania a plánovania oddychových 
a bezpečnostných miest pozdĺž 
transeurópskych cestných dopravných 
koridorov TEN.  
Financované aktivity: Editovanie 
a rozširovanie publikácií, materiálov, máp, 
podpora web stránok a online informácií 
s cieľom vytvoriť čo najväčšiu európsku 
sieť štandardných a certifikovaných 
oddychových a bezpečnostných miest 
pozdĺž medzinárodných dopravných sietí. 
Organizácia 2 konferencií.     
Oprávnení žiadatelia: štátna správa, 
regionálna a miestna samospráva, komory, 
výskumné centrá z členských EU 
Publikácia výzvy: 12.6. 2007 
Uzávierka: 14.9. 2007 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/doc/2007/ten_road/tren_pil_2007_call_en.pdf 

Kontakt: 
European Commission 
DG Energy and Transport 
DM 28-0/110-Archives 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: 00 32 2 29 69 116 
TREN-E1-SECRETARIAT@ec.europa.eu 
Teresa.MARQUEZ-NETO@ec.europa.eu 
 
 
Referenčné číslo: FP7-HEALTH-2007-B 
Program: 7. rámcový program pre vedu a 
rozvoj – Spolupráca – 1 - Zdravie  
(FP7 – Cooperation – 1 - Health) 
Rozpočet: 549 milión EURO 
Cieľ výzvy: Spolupráca vedeckých tímov, 
zapojenie malých a stredných podnikov do 
vedeckých projektov v oblasti medicíny a 
zdravia   
Financované aktivity: Spolupráca na 
projektoch pre malé a stredné podniky 
s cieľom podpory výroby technológií pre 
vysokovýkonný výskum (génové 
sekvencie, bioinformatika, biotechnológie,  
genetika, genomika - štúdium génov 

a genetického materiálu). Výskum 
ochorení mozgu, problematika starnutia. 
Podpora zdravia a prevencia chorôb. 
Oprávnení žiadatelia: výskumné centrá 
a univerzity, malé a stredné podniky 
z členských a kandidátskych krajín EU, 
krajín európskeho hospodárskeho 
priestoru, Švajčiarsko  
Publikácia výzvy: 19.6. 2007 
Uzávierka: 18.9. 2007 
Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/health_en.html 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/a_wp_200701_en.pdf 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/health_additional_en.pdf 
Kontakt: 
Ing. Peter Beňo 
Slovak Research and Development Agency 
Mýtna 23 
811 07 Bratislava 
Tel.: 00 421 2 57 20 45 62 
 
European Commission 
DG Research, F.1 Coordination Health 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: 00 32 2 296 29 65 
stephane.hogan@ec.europa.eu 
 
 
Referenčné číslo: FP7-
INFRASTRUCTURES-2007-2 
Program: 7. rámcový program pre vedu a 
rozvoj – Kapacity- Vedecká infraštruktúra 
(FP7 - Capacities - 1 - Research 
Infrastructure) 
Rozpočet: Celkový rozpočet na rok 2007 
je 64 milión EURO 
Cieľ výzvy: Optimalizácie vedeckej 
infraštruktúry 
Financované aktivity: spolupráca 
vedeckých inštitúcií s cieľom 
optimalizovať vedecko- výskumnú 
infraštruktúru v EÚ 
Oprávnení žiadatelia: výskumné centrá 
a univerzity z členských a kandidátskych 
krajín EU, krajín európskeho 
hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko  
Publikácia výzvy: 19.6. 2007 
Uzávierka: 20.9. 2007 
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Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_135/c_13520070619en00050005.pdf 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:135:SOM:EN:HTML 

Kontakt: 
Ing. Peter Beňo 
Slovak Research and Development Agency 
Mýtna 23 
811 07 Bratislava 
Tel.: 00 421 2 57 20 45 62 
 
European Commission 
DG INFSO, F. 3 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: 00 32 2 296 34 79 
mario.campolargo@ec.europa.eu 
 
Referenčné čísla: INFO/2008/01; 
INFO/2008/02; INFO/2008/03; 
INFO/2008/04 
Program: Výzva Európskeho parlamentu 
na predloženie projektov zameraných na 
komunikáciu smerom k občanom 
Rozpočet: celkový - 5 miliónov EUR;  
       na projekt – 50.000EUR (50% 
       spolufinancovanie) 
Cieľ výzvy: projekty majú za cieľ 
informovať občanov o činnostiach a 
význame Európskeho parlamentu   
Financované aktivity: televízne 
vysielanie, debaty a konferencie, veľtrhy 
a výstavy, tvorba webových stránok 
a iných internetových nástrojov 
Oprávnení žiadatelia: miestne 
a regionálne samosprávy, agentúry, 
obchodné komory, združenia, stredné 
a malé podniky, univerzity 
Uzávierka: 01.10. 2007 
Viac info: 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/2008_call_for_proposal/call_for_proposals_2008_en.doc 

 
 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
 
Združenie európskych regiónov AER 
(Assembly of European Regions) hľadá 
partnerské regióny v rámci programu 
INTERREG IV C 

Ciele projektu: Cieľom spolupráce je 
vytipovanie regiónov, ktoré majú 
vybudované tzv. ekologické turistické trasy 
(turistické náučné chodníky) a vybudovať 
sieť takýchto paneurópskych turistických 
trás a zatraktívniť ich ako produkt pre 
určitú cieľovú skupinu turistov. 
Plánované aktivity: Vytvoriť sieť 
regiónov, pre ktoré je prioritou ochrana 
prírody a životného prostredia a pre ktoré 
je prezentácia prírodného a kultúrneho 
bohatstva aj jedným z cieľových produktov 
cestovného ruchu.  
Udeľovanie značky kvality pre regióny s 
ekologickým cestovným ruchom  
Viac info: 
a.ciccarone@a-e-r.org 
http://www.a-e-r.org/about-aer/regional-policies-committee/partner-network/ 

www.touringnature.com 
Ak mate záujem o brožúru Touring Nature, 
napíšte nám na info@skregions.eu 
 
Municipalita Barnsley (South Yorkshire, 
Veľká Británia, 220 000 obyvateľov,) 
hľadá partnerské mestá v rámci programu 
INTERREG IV C 
Ciele projektu: Vytvorenie siete 
obchodných miest 21. storočia (A Network 
of Twenty-first Century Market Towns) 
Plánované aktivity: Spolupráca 
partnerských miest s cieľom vytvorenia 
siete moderných miest 21. storočia so 
zameraním na znalostnú ekonomiku.   
Viac info: 
Martin Cantor 
Principal European and Regional Strategy 
Officer 
Barnsley Council 
Town Hall 
Barnsley S70 2TA 
0044 1226 77 31 10 
martincantor@barnsley.gov.uk  
 
 
Zverejnenie výzvy programu 
INTERREG IV C sa predpokladá v 
septembri 2007 
 



Dom slovenských regiónov                                                                                 House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

  júl 2007 

 10

Kalendár, udalosti, konferencie 
12.-18.8. – Svetový týždeň vody 
Viac info: http://www.worldwaterweek.org/worldwaterweek/index.asp 

 
2.-5.9. - Význam vedy pre rozvoj Európy 
Miesto konania: Toledo, Španielsko 
Viac info: http://www.acadeuro.org 
 
3.-6.9. – Plenárne zasadnutie Európskeho 
parlamentu 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: www.europarl.europa.eu 
 
7.9. - Dopady klimatických zmien na 
cestovný ruch 
Miesto konania: Lisabon 
Viac info: http://www.siam.fc.ul.pt/clitop/ 
 
6.-7.9. – 2. výročná konferencia siete 
NEEBOR venovaná dopravným sieťam, 
cezhraničnej spolupráci a kohéznej 
politike. 
Miesto: Olsztyn, Poľsko 
Viac info: warmia.mazury1@skynet.be 
 
6.-7.9. – Euro-stredozemská konferencia 
Veda a inovácie v textilnom a odevnom 
priemysle 
Miesto konania: Káhira, Egypt 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/enterprise/textile/conf_tc200709_en.htm 
 
11.-14.9. – Násilie v športe – konferencia 
Miesto konania: Lisabon 
Viac info: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ 
 
12.-14.9. – Trvalo-udržateľná stavba – 
medzinárodná konferencia 
Miesto konania: Lisabon 
Viac info: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ 
 
12.-14.9. - Trvalo-udržateľný rozvoj miest 
2007, konferencia pozostávajúca z 18 
tematických workshopov 
Miesto konania: Malmo, Švédsko 
Viac info: http://www.malmo.se/sustainablecity 

 
14.9. -  Summit EÚ – Ukrajina  
stretnutie hláv štátov a vlád 
Miesto konania: Ukrajina 
Viac info: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ 
 
16.-22.9. – Európsky týždeň mobility 
Viac info: www.mobilityweek-europe.org/ 
 
20.9. – Záverečná konferencia projektu 
PILOT – plánovanie integrovanej miestnej 
dopravy 
Viac info: http://www.pilot-transport.org/ 
 
20.-21.9. – Medziregionálne fórum 
spolupráce 2007 - spustenie programu 
INTERREG IVC. Na podujatí sa zúčastní 
viac ako 800 zástupcov miestnej 
a regionálnej samosprávy 
Miesto konania: Lisabon 
Viac info: www.interreg3c.net 
 
20.-21.9. – E-COMM-LINE 2007 – 
konferencia zameraná na eBusiness, 
eCommerce, eLearning, eWork, 
eGovernment, eDemocracy, eHealth, 
eMediary, eInclusion, bb-broad-band and 
on-line services, eMarine, eBanking 
Miesto konania: Bukurešť 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=502 

 
24.9. – Stretnutie Kultúrnych kontaktných 
bodov 
Miesto konania: Lisabon 
Viac info: 
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eventos/ 
 
24.-28.9. - Plenárne zasadnutie Európskeho 
parlamentu 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: www.europarl.europa.eu 
 
26.9. – Bezdrôtové a digitálne mestá, 
kongres európskych miest 
Miesto konania: Cannes, Francúzsko 
Viac info: 
http://www.wirelesscitiescongress.eu/ 
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26.-27.9. – Plenárne zasadnutie 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho 
výboru 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp 
 
 
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/ 
 
 
9.-10.10. – 3. výročná konferencia 
o Európskej energetickej politike 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://www.sustenergy.org 
http://ec.europa.eu/environment/agenda/agenda_en.htm 

 
 
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 Európskej komisie, 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 
rovnosti. 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/events/index_en.cfm

 


