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Milí čitatelia, 
 
 18. októbra 2007 na summite EÚ 
v Lisabone dosiahli najvyšší predstavitelia 
27 členských krajín dohodu o novej 
Reformnej zmluve EÚ. Po dvoch rokoch 
snahy o vyriešenie inštitucionálnej krízy, 
ktorá nastala po neúspešných referendách 
o návrhu ústavnej zmluvy vo Francúzsku 
a v Holandsku sa lídri členských krajín EÚ 
dohodli na konečnom znení novej Zmluvy 
EÚ. 
 Dosiahnutiu dohody predchádzali 
náročné rokovania o požiadavkách 
niektorých krajín. Poľsko dosiahlo 
zaradenie klauzuly tzv. kompromisu z 
Ioanniny do Protokolu. Klauzula umožňuje 
menšine členských krajín oddialenie 
kľúčových rozhodnutí kvalifikovanej 
väčšiny v Rade v „rozumnom časovom 
rozsahu“ aj napriek neexistujúcej 
blokujúcej menšiny. Taliansko získalo o 
kreslo viac v Európskom parlamente 
(Slovensku pripadne 13 kresiel z celkového 
počtu 750). Veľká Británia ubránila 
početné „red lines“ (výnimky) v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných záležitostí do 
roku 2009. Rovnako Poľsko a Veľká 
Británia dosiahli výnimku týkajúcu sa 
Charty základných práv, ktorá bude 
súčasťou Dodatku novej Zmluvy. 
Medzi hlavné inštitucionálne reformy, 
ktoré Lisabonská Zmluva prináša patria: 

- zjednodušenie rozhodovacieho 
procesu v Rade 

- permanentné predsedníctvo Rady  
- predstaviteľ európskej zahraničnej 

politiky, ktorý bude súčasne členom 
Rady a Komisie 

- zníženie počtu komisárov  
- posilnenie úlohy národných 

parlamentov 
 Nová zmluva bude formálne 
podpísaná 13. decembra 2007 v Lisabone 
a následne sa očakáva jej ratifikácia v 27 
členských štátoch pred európskymi 
voľbami v júni 2009. Niektoré členské 
krajiny ako Veľká Británia, Holandsko 
a Dánsko čelia debatám o príležitosti na 
zorganizovanie referenda o novej 
európskej zmluve. 
 
 
 V októbrovom INFLOWe sa 
v hlavnej téme vraciame k Európskemu 
týždňu regiónov a miest, na ktorom sa 
aktívne zúčastnilo sedem slovenských 
krajov. Ďalej sa venujeme novému 
programu interregionálnej spolupráce 
INTERREG IV C, Iniciatíve „9.máj - Deň 
Európy na školách“ a informujeme 
o kultúrnych podujatiach so slovenskou 
účasťou. Závery Štvrtého kohézneho fóra 
Vám priblížime v rubrike Pod 
drobnohľadom. V októbrovom čísle 
nechýbajú ani príklady úspešných 
projektov, výzvy, ponuky na vytvorenie 
partnerstiev a kalendár európskych 
podujatí. Do pozornosti Vám dávame 
verejné konzultácie Európskej komisie, 
ktoré nájdete v rubrike Výzvy európskych 
programov. 
 
Pekné čítanie! 
 

Beata Balková, TSK
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Hlavná téma 

Slovenské regióny na OPEN DAYS 2007 

 
      Druhý októbrový 
týždeň sa sedem 
slovenských krajov 
aktívne zúčastnilo 
OPEN DAYS 2007  

– Európskeho týždňa regiónov a miest. 
Témou už v poradí 5. ročníka tohto 
podujatia bolo: „Making it happen: 
regions deliver growth and jobs“. – 
Premeniť na skutočnosť: regióny 
prinášajú rast a zamestnanosť. Podujatie 
vytvorilo unikátny priestor pre regióny 
a mestá z celej Európy, aby si vymieňali 
praktické skúsenosti a inovácie 
v regionálnom rozvoji. „OPEN DAYS sa 
sústredí na novú generáciu programov 
kohéznej politiky pre roky 2007-2013, 
z ktorej môžu benefitovať všetky európske 
regióny, a tým dosiahnuť reálne výsledky, 
vyjadril sa Michel Delebarre, predseda 
Výboru regiónov, počas otváracej 
konferencie. 
 

 
  
 Na príprave OPEN DAYS 2007 sa 
podieľalo 212 regiónov a miest, čo 
v porovnaní s minulým ročníkom 
predstavuje nárast o viac ako 100 
zúčastnených regiónov. Oficiálni 
organizátori podujatia bol Výbor regiónov 
a Európska komisia – Generálne 

riaditeľstvo pre regionálnu politiku. 
Ďalšími partnermi boli subjekty 
súkromného a verejného sektora. Do 
programu, ktorý obsahoval 150 seminárov 
a workshopov, sa zapojilo viac ako  5000 
expertov na regionálnu politiku, vrátane 
predstaviteľov Európskej komisie, 
politikov na vysokej úrovni, riaditeľov 
spoločností a odborníkov z regiónov a 
miest. Zo slovenských regiónov sa 
podujatia zúčastnilo viac ako 80 ľudí. 
 

   
Slovenské regióny sa stali oficiálnymi 
partnermi OPEN DAYS 2007 v rámci 
štyroch z 24 rôznych konglomerátov:  
Banskobystrický a Trenčiansky 
samosprávny kraj  
Dynamické regióny pre inovácie a 
investície 
Bratislavský, Košický  a  Nitriansky 
samosprávny kraj 
Otvorené inovatívne regióny 
Prešovský samosprávny kraj 
Sieť regiónov na východnej hranici EÚ 
Žilinský samosprávny kraj 
Znalosti a inovácie miest pre súdržnosť 
  
 V rámci OPEN DAYS 2007 sa po 
druhý krát uskutočnilo INVESTOR´S 
CAFE. Investor’s Café ponúklo priestor na 
stretnutia a nadviazanie kontaktov medzi 
podnikateľskými subjektmi 
a predstaviteľmi regiónov a miest z celej 
Európy. Slovenské kraje boli zastúpené 
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v tematických skupinách Doprava 
a Výskum - Inovácie.  
 
 Záverečná konferencia Európskeho 
týždňa regiónov a miest sa konala na pôde 
Európskeho parlamentu. Podujatie 
podporili aj slovenskí poslanci. 
 „OPEN DAYS dal príležitosť aj pre nás 
poslancov stretnúť sa s regionálnymi 
politikmi na zaujímavých  podujatiach. Iba 
dynamické európske regióny, ktoré budú 
mať silný ľudský potenciál spolupracujúci 
v regionálnych zoskupeniach, zanietených 
regionálnych politikov a dobre pripravené 
projekty zacielené na inovácie a vytváranie 
nových pracovných miest dokážu  obstáť v 
globalizovanom svete,“ vyhlásila Zita 
Pleštinská, poslankyňa Európskeho 
parlamentu počas októbrového plenárneho 
zasadnutia v Štrasburgu. 
  
 Okrem programu v Bruseli 
usporiadali miestne a regionálne orgány vo 
svojich krajinách približne 80 akcii. Štyri 
slovenské kraje (Bratislavský, Košický, 
Prešovský a Trenčiansky) pripravili v rámci 
Európskeho týždňa regiónov a miest 
takzvané decentralizované akcie. Ich cieľom 
bolo priblížiť regionálnu politiku EÚ 
občanom a informovať ich o možnostiach, 
ktoré ponúka. 
 

Gabriela Kukučková, DSR 
 

Aktuálne 

 

Prvá výzva v rámci programu Interreg 
IVC 

 11. septembra 2007 Európska 
komisia schválila Program interregionálnej 
spolupráce Interreg IVC s rozpočtom 321 
miliónov EUR z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ERDF). Nový 
program interregionálnej spolupráce je 
kľúčovým prvkom európskej iniciatívy 
„Regióny pre ekonomickú zmenu“, ktorá 
má za cieľ podporiť budovanie 
regionálnych a miestnych sietí - 
networkov. 
Ako zdôraznila na Fóre o interregionálnej 
spolupráci v Lisabone komisárka Hübner: 
„Interreg IVC podporuje výmenu 
skúseností a myšlienok s cieľom čo 
najlepšieho využitia investícií do 
regionálnej politiky a pomoci regiónom 
maximalizovať ekonomický, sociálny 
a enviromentálny potenciál“. 
Počas Lisabonského fóra , ktoré sa konalo 
v dňoch 20. a 21. septembra 2007 bola 
oficiálne spustená prvá výzva na podávanie 
projektov. Výzva, ktorá potrvá do 15. 
januára 2008 je zameraná na dve tematické 
priority: 1 - „Inovácie znalostná 
ekonomika“ a 2 - „Životné prostredie 
a prevencia voči rizikám“. V rámci výzvy 
sú oprávnené dva typy intervencie: 
„Projekty regionálnej iniciatívy“ a 
„Kapitalizačné projekty“. Rozpočet na 
prvú výzvu nebol zatiaľ špecifikovaný. 
Miera spolufinancovania je 85% pre 
prioritu 1 a 2 a 70% pre technickú 
asistenciu.   
Internetová stránka www.interreg4c.net 
ponúka základné informácie o programe, 
ako aj praktické rubriky „Asistencia pre 
žiadateľov“ a „Databáza projektových 
zámerov“. V našej rubrike Ponuky na 
vytvorenie partnerstiev nájdete tiež jeden 
projektový zámer z poľského regiónu 
Wielkopolska. 
Spoločný technický sekretariát v Lille 
ponúka potenciálnym žiadateľom 
individuálne konzultácie v termíne 8. a 9. 
novembra 2007. Viac informácií: IP-
West@interreg4c.net  
Národným kontaktným bodom pre 
INTERREG IVC je  Ministerstvo 
hospodárstva SR hajduk@economy.gov.sk 
 

Beata Balková, TSK 
6 
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Iniciatíva 9. máj – Deň Európy na 
školách 

Cieľom 
Iniciatívy 9. 
máj – Deň 
Európy je 

 zvýšiť povedomie európskej mládeže 
o vonkajšej pomoci a rozvojovej 
spolupráci EÚ prostredníctvom dňa 
venovaného diskusiám na školách: „Going 
local, Reaching young people across 
Europe“. 
 Iniciatíva vznikla na podnet Úradu 
pre spoluprácu v oblasti európskej pomoci 
EK v roku 2004, kedy sa do nej zapojilo 30 
škôl z 5 talianskych provincií. Tento rok sa 
iniciatívy zúčastnilo 44 európskych 
regiónov, z toho 3 zo Slovenska – BSK, 
BBSK a TSK. Novinkami 5. ročníka 
Iniciatívy sú: 

- cieľová skupina stredné školy 
(mládež od 12-18 rokov) 

- minimálny počet 5 a maximálne 15 
stredných škôl 

- geografická rovnováha 
- viac interakcie a koordinácie medzi 

školami a EK v prípravnej fáze 
Záujem regiónov o účasť na 5. ročníku 
Iniciatívy 9. máj je potrebné potvrdiť do 
konca októbra 2007. Do konca novembra 
bude potrebné identifikovať účastnícke 
stredné školy a v decembri sa začne 
prípravná fáza.  
Viac informácií o iniciatíve a registračný 
formulár nájdete na:  
http://ec.europa.eu/europeaid/9-may-initiative/index_en.htm  
 

Lea Hanzelová, stážistka TSK 
 
 

Europalia.europa 
Od 3. októbra 2007 do 3. februára 

2008 sa koná európsky kultúrny festival 
EUROPALIA. V rámci Europalie sa 
prezentuje európska kultúra z 27 členských 
krajín Európskej únie. Vyše štyri mesiace 

bude možné v Bruseli a celom Belgicku 
oceniť množstvo vrcholných diel 
z rozličných kútov Európy. Podujatie 
Europalia prebieha formou exhibícií 
hudby, divadla, bábkového divadla, tanca, 
literatúry, filmu, organizované budú aj 
konferencie. 

 
Cesty umenia v Európe 5. – 18. storočie 

The Grand Atelier (Veľký ateliér) 
 Súčasťou Europalie je výstava 
Cesty umenia v Európe 5. – 18. storočie v 
Pallais des Beaux-Arts v Bruseli. Výstava 
ilustruje aspekty cirkulácie umelcov 
v histórii umenia od 5. do 18. storočia 
prostredníctvom množstva mimoriadnych 
a často veľkolepých diel. Výstava združuje 
približne 350 diel, ktoré pochádzajú z vyše 
100 európskych zbierok.  
 Na výstave sa prezentuje Šarišské 
múzeum v Bardejove umeleckým dielom 
Malá Kalvária. Skupina Ukrižovania 
z Bardejova, známa ako Malá Kalvária, je 
dielom levočského rezbára Majstra Pavla 
z Levoče a vznikla v rokoch 1520 – 1530. 
„Vynikajúca kvalita tejto skupiny 
Ukrižovania, ktorou sa radí k veľmi 
významným dielam európskeho 
rezbárskeho umenia, priam núti 
umeleckých historikov, aby ju považovali 
za vlastnoručné neskoré dielo Majstra 
Pavla“ povedal František Gutek, riaditeľ 
Šarišského múzea počas inštalácie výstavy 
v Bruseli. Na tejto výstave je už iba jedno 
dielo zo Slovenska – Hlava Jána Krstiteľa 
z Tajova, ktoré vzniklo v osemdesiatych 
rokoch 15. storočia a pochádza zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej 
Bystrici. 

V rámci sekcie súčasného umenia 
bude premietaný film „27x27x27“, ktorý 
je prehliadkou najznámejších súčasných 
umelcov z 27 členských krajín 
odpovedajúcich na otázku „Ktoré 
umelecké dielo je pre vás 
najsymbolickejšie v histórii európskeho 
umenia?“ Slovensko vo filme prezentuje 
vizuálny umelec prof. Rudolf Sikora a jeho 
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výber tvorby ruského predstaviteľa 
suprematizmu Kazimíra Maleviča.  

Ďalším podujatím v rámci 
Europalie je „Agorafolly“, ktoré prebieha 
na 27 námestiach v Bruseli od 13.10. do 
9.12.2007. Slovensko na tomto podujatí 
reprezentuje Radovan Čerevka (1980) s 
dielom Blokáda a to na bruselskom 
námestí Rouppe. V sérii exhibícii hudby 
odznie koncom novembra koncert 
barokovej hudby v podaní orchestra 
Solamente naturali pod vedením Miloša 
Valenta. 
Viac info: http://www.europalia.eu/ 
 
Tomáš Hruška, PSK a Beata Balková, TSK 
 
 

Sté výročie Černovskej tragédie 
 Žilinský samosprávny kraj v 
spolupráci s Liptovským múzeom pripravil 
pri príležitosti 100. výročia tragédie v 
Černovej výstavu, ktorú bude prezentovať 
aj na bruselskej pôde. Vernisáž a 
slávnostná recepcia sa uskutočnila v 
stredu 10. októbra o 18.00 hod. na 
Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli a 
otvoril ju predseda Žilinského 
samosprávneho kraja Juraj Blanár. 
 Následne sa výstava presunula do 
Domu slovenských regiónov, kde bude 
voľne prístupná širokej verejnosti, aby 
pripomenula túto smutnú udalosť spred 
100 rokov. V tom čase sa udalosti v 
Černovej stretli s veľkým ohlasom v celej 
Európe a odsúdili ich v americkej, 
anglickej, francúzskej, nemeckej, 
talianskej, ruskej, poľskej, rakúskej a 
českej tlači. Nesúhlas vyjadrili aj viaceré 
významné osobnosti tej doby ako napr. 
Henry Wickham Steed, Robert Young, 
Rosy Newmarchová, Wiliam Ritter, 
Björnstjerne Björnson, Robert W. Seton-
Watson a Lev Nikolajevič Tolstoj. 
 

Marek Dvorský, ŽSK 

Zlatý žobrák v Bruseli 
 Košický samosprávny kraj v 
Bruseli predstavil počas Open Days 2007 
Medzinárodný festival lokálnych 
televízií Zlatý žobrák. Ide o prvý a 
najstarší festival televízií na miestnej 
úrovni v Európe. V priestoroch zastúpenia 
francúzskeho regiónu Languedoc-
Roussillon  ho 10. októbra slávnostne 
otvoril veľvyslanec SR pri EÚ Maroš 
Šefčovič, ktorý ocenil prínos kvalitných 
programov v lokálnych médiách. Záštitu 
nad podujatím prevzal predseda KSK 
Zdenko Trebuľa, ktorý sa spolu s 
predsedom BSK Vladimírom Bajanom 
zúčastnil na prezentácii festivalu. Cieľom 
Zlatého žobráka je nielen súťažná 
prehliadka programov jednotlivých 
lokálnych televízií, výmena programov, 
skúseností, nových informácií a 
technológií, ale aj zvýraznenie košického 
regiónu a zázemia kultúry v ňom.  
 

Tím KSK 
 

Pod drobnohľadom 

Štvrté kohézne fórum Európskej únie – 
závery 

 Ako sme Vás už 
v predchádzajúcich číslach INFLOWu 
informovali, Európska komisia zverejnila 
koncom mája najnovšiu správu, ktorá 
poskytuje informácie o hospodárskej, 
sociálnej a územnej situácii v rozšírenej 
Únii s 27 členskými štátmi a v jej 268 
regiónoch. 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 
začala so Štvrtým fórom kohézie v dňoch 
27. - 28. septembra v Bruseli.  
 
 Slovensko na tomto významnom 
podujatí reprezentovala národná delegácia 
na čele s ministrom výstavby 
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a regionálneho rozvoja Mariánom 
Janúšekom, ktorej členmi bol aj predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Juraj 
Blanár.  
 V otváracej časti konferencie 
nazvanej Rast regiónov, rast Európy  čelní  
predstavitelia EÚ  ako José Manuel 
Barroso, predseda Európskej komisie, 
Danuta Hübner, komisárka pre regionálnu 
politiku a Michel Delebarre, predseda 
Výboru regiónov zdôraznili potrebu 
prehĺbenia politiky súdržnosti a solidarity. 
Na  pozitívnych príkladoch ekonomického 
rastu Írska, Španielska, Portugalska či 
Grécka poukázali na konkrétne dopady 
kohéznej politiky. Rovnako vyzdvihli 
pozitívne ekonomické výsledky nových 
členských štátov.  
 Na druhej strane, J. M. Barroso 
vyjadril potrebu reformy rozpočtu EÚ 
najmä v oblastiach migračnej politiky, 
pracovného trhu, životného prostredia, 
vzdelávania, globalizácie a kriminality. 
 Nasledujúca časť konferencie Nové 
výzvy pre Európu a jej regióny, ktorej 
predsedal Vladimír Špidla, komisár pre 
zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a rovnosť príležitostí sa zaoberala  
hlavnými problémami, ktorým EÚ 
v súčasnosti čelí:  

• rozšírenie EÚ a následné veľké 
ekonomické  rozdiely medzi 
jednotlivými regiónmi; 

• demografické zmeny v Európe – 
starnutie populácie; 

• technologický pokrok; 
• klimatické zmeny; 

V tejto sekcii aktívne vystúpili 
napr. bulharský premiér Sergei Stanishev, 
litovský minister financií Rimantas 
Šadžius, Anssi Paasivirta – zástupca 
fínskeho Ministerstvo obchodu a priemyslu 
a i.. 
 Druhý deň 4. kohézneho fóra bol 
pod záštitou Danuty Hübner, komisárky 
pre regionálnu politiku. Hlavnou témou 
bolo vyhodnotenie správy o kohéznej 
politike. V tejto príležitosti komisárka 

spustila verejnú konzultáciu k budúcnosti 
regionálnej politiky po roku 2013. 
Portugalský predseda vlády José Sócrates 
vo svojom vystúpení zdôraznil, že kohézna 
politika priamo súvisí s hospodárskym 
rastom. Hlavným cieľom musí byť pomoc 
najzaostalejším regiónom aby mohli byť 
napĺňané ciele Lisabonskej stratégie.  
 Potrebu solidarity v kohéznej 
politike potvrdili vo svojich vystúpeniach 
napríklad aj poľská ministerka 
regionálneho rozvoja Grażyna GĘSICKA a 
Claudio Martini, prezident regiónu 
Toskánsko.  
Viac info: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm  
 
Informácie k verejnej konzultácii 
o budúcnosti regionálnej politiky v Európe 
nájdete v rubrike Výzvy európskych 
programov. 

 
Marek Dvorský, ŽSK 

 
 

Úspešné projekty 

Enercy´regio 
 Program je regionálnou rámcovou 
operáciou Interregu IIIC, implementovaný 
od 2005 do 2007. Je to akčný program, 
ktorý patrí do skupiny RFO, čo znamená, 
že samotní partneri vyberajú aktivity, ktoré 
budú financované.  
Enercy regio je založené na medzi 
regionálnom partnerstve. Partnerskými 
regiónmi sú: Sachsen (Nemecko), Smaland 
Med Öarna (Švédsko), Emilia-Romagna 
(Taliansko), Crete (Grécko), Border, 
Midland and Western Region (Írsko). Ich 
cieľom bolo podporiť projekty uľahčujúce 
trvalo udržateľný rozvoj vďaka zvyšovaniu 
informovanosti o využití obnoviteľných 
zdrojov energie či o energetickej 
efektívnosti na lokálnej úrovni. Ide tak o 
zlepšenie regionálnych rozvojových politík 
a nástrojov. Program berie do úvahy 
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existujúce problémy a tiež skúsenosti z 5 
regiónov a snaží sa prispôsobiť ich danému 
regionálnemu rámcu. Výhodou pre 
partnerov programu je spoločný vývoj 
nových postupov a nástrojov, možnosť 
podeliť sa o skúsenosti, ako aj o náklady 
s tým spojené. Zámerom je zabezpečiť 
samosprávam nástroje vyhovujúce 
miestnym požiadavkám, ktoré podporujú 
konkrétne šetrenie energiou a zdrojmi 
energie. 
Program má zvýšiť energetickú 
efektívnosť, šetrenie energiou a využitie 
obnoviteľných energetických zdrojov na 
úrovni samospráv cez prenos, spoločný 
rozvoj a používanie integrovaných 
nástrojov. Tieto prístupy by mali byť 
využité v hlavných sektoroch ekonomiky 
ako sú malé a stredné podniky, turistický 
ruch či priemysel. 
Jednotlivé podprojekty: 
Oblasť miestnej energetickej politiky:  
Eea regio, EEN, Compares 
Oblasť regionálneho ekonomického 
rozvoja a rozvoja pracovného trhu: 
ESME, NETTI 
Oblasť regionálnej legislatívy ako časť 
trvalo udržateľného rozvoja:  
Enercy Impulse, Enable Impact 
Oblasť detí a mládeže pre inovačné 
energetické technológie, šetrenie 
energie: Edure, PTC 
 

ESME 
 Podprojekt zameraný na zvýšenie 
informovanosti medzi malými a strednými 
podnikmi ako ušetriť na energetických 
výdavkoch a chrániť životné prostredie 
efektívnejším využívaním energie. Vo 
švédskom regióne Smaland bolo 
analyzovaných 18 podnikov, čo sa týka ich 
energetickej spotreby. Audit ukázal možný 
potenciál energetickej úspory od 5 do 38%. 
Dôležitou časťou podprojektu bolo 
ponúknuť dlhodobú podporu podnikom 
tak, aby bol energetický poradca k 
dispozícii nielen počas auditu, ale aj počas 

zavádzania navrhnutých opatrení. 
Taliansky región Emilia-Romagna 
pracoval s miestnymi investormi z 
priemyselných zón na základe existujúcej 
regionálnej legislatívy vzťahujúcej sa na 
ekologicky vybavené priemyselné zóny. 
Cieľom bolo vypracovať princípy 
energetickej efektívnosti a udržateľnosti 
životného prostredia pre tieto zóny. 
Princípy boli nakoniec použité v 2 
pilotných projektoch v priemyselných 
zónach. 
Nemecký región Sachsen rozpracoval už 
existujúci program Ökoprofit s dôrazom na 
energetický sektor. 15 podnikov sa 
zúčastnilo na 9 workshopoch a na 
individuálnych konzultáciách pre malé 
a stredné podniky. Spoločným výsledkom 
je, že miestne siete spoločností, ako aj 
konkrétne dobré príklady majú dôležitú 
úlohu v podpore podnikov, aby sa začali 
zaoberať energetickými otázkami. 
Viac info:  
http://www.enercyregio.net/ 
 

Tím KSK 
 

Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

VEREJNÉ KONZULTÁCIE: 
Regionálna politika: 

27. septembra 2007 počas Štvrtého 
kohézneho fóra komisárka pre regionálnu 
politiku oficiálne spustila verejnú 
konzultáciu o budúcnosti regionálnej 
politiky EÚ po roku 2013. Cieľom 
konzultácie je zozbieranie nápadov 
a príspevkov v súvislosti s otázkou Ako by 
sa mala európska kohézna politika 
prispôsobiť novým výzvam a ako ju 
zlepšiť s cieľom zvýšiť jej vplyv 
v budúcnosti? Konzultácia je otvorená do 
31. januára 2008. Komisia očakáva 
príspevky od členských štátov, regiónov, 
miest, inštitúcií EÚ, ekonomických 
a sociálnych partnerov, organizácií 
občianskej spoločnosti, akademikov 
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a občanov. Príspevky by mali vychádzať 
z otázok publikovaných v Štvrtej správe 
o ekonomickej a sociálnej kohézii.  
Správa z verejnej konzultácie bude 
predstavená na jar 2008 spolu s Piatou 
správou o pokroku hospodárskej 
a sociálnej kohézie. Viac informácií na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_en.cfm?nmenu=6  

 

Viacjazyčnosť: 
V súvislosti s pripravovaným Oznámením 
Komisie o jazykoch a s cieľom poznať 
názory a reakcie širokej verejnosti otvorila 
EK verejnú konzultáciu o viacjazyčnosti 
on-line. Konzultácia potrvá do 15. 
novembra 2007. Otázky on-line formulára 
nájdete na:  
http://ec.europa.eu/education/multiling/introduction.cfm?CFID=1239302&CFTOKEN=6645c2ab0ba20f40-67789FD9-AF8F-F489-017676F4ACF45F30&jsessionid=1&lang=SK  

 
 

VÝZVY 
Výzva na podávanie prihlášok „Priame 
zahraničné investície“ (Foreign Direct 
Investment - FDI) 
Program: Program EK „Priame 
zahraničné investície v Japonsku“ 
Rozpočet: - Centrum EU-Japan hradí 
náklady spojené s programom 
(konferencie, semináre a presuny 
v Japonsku) 
- účastníci si hradia náklady spojené 
s cestou a ubytovaním 
Cieľ výzvy: - 5 dňové školenie v Japonsku 
financované EK, ktoré sa bude konať 18.-
22.2. 2008  
Financované aktivity: - prednášky, 
prípadové štúdie, návštevy spoločností 
- program pozostáva z úvodu do FDI 
(sprostredkovatelia FDI, úvodný prístup) 
a z uskutočnenia FDI (MSP, ľudské zdroje, 
účtovníctvo, právny rámec, daňový 
systém) 
Oprávnení žiadatelia: - MSP z členských 
krajín EÚ, obchodné asociácie, komory 
alebo podobné organizácie zamýšľajúce 
rozvíjať strategické investičné plány 
v Ázii/Japonsku 
Publikácia výzvy: september 2007  
Uzávierka: 14.11. 2007  
Viac informácií:  

http://www.eu-japan.eu/europe/fdi.html  
Referenčné číslo: EACEA 16/07 

Program: MEDIA 2007  - Podpora 
rozvoja projektov – filmov, 
dokumentárnych a animovaných filmov 
Rozpočet: Spolufinancovanie: 50-60% 
celkových nákladov 
Cieľ výzvy: Podpora rozvoja 
audiovizuálnych projektov pre európsky 
a svetový trh 
Financované aktivity: filmy, 
dokumentárne filmy, animované filmy 
Oprávnení žiadatelia: agentúry, 
asociácie, malý a stredný podnikatelia 
Publikácia výzvy: 01.7.2007 
Uzávierka: 15.11.2007, 15.04.207 
Viac info: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_204/c_20420070901en00090009.pdf 

Kontakt: Constantin Daskalakis 
Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
costas.daskalakis@ec.europa.eu 
 
 
Referenčné číslo: EACEA/30/07 

Program: Európa pre občanov  - 
štrukturálna pomoc pre výskumné centrá 
a občianske združenia 
Rozpočet: 60 000 – 80 000 eur, max. 
miera spolufinancovania 80% 
Cieľ výzvy: Podpora organizácií, ktoré sa 
zaoberajú výskumom európskych 
záležitostí v nasledujúcich oblastiach:  

- budúcnosť EÚ a jej základné 
hodnoty 

- aktívne európske občianstvo: 
demokracia v EÚ 

- medzikultúrny dialóg 
- dopad európskych politík na 

spoločnosť 
- zamestnanosť, sociálna kohézia 

a udržateľný rozvoj v Európe 
Financované aktivity: Grant sa môže 
použiť na pokrytie výdajov  priamo 
spojených s implementáciou výskumu – 
náklady na konferencie, semináre, okrúhle 
stoly.  
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Oprávnení žiadatelia:  výskumné centrá 
a občianske združenie (aktívne pôsobiace 
aspoň v 8 členských štátoch).  
Publikácia výzvy: 26.9.2007 
Uzávierka: 23.11.207 
Viac info:  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/action2/call3007/documents/full_version_call_30_2007.pdf 

Kontakt: Výkonná agentúra pre 
vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor a kultúru 
Education Audiovisual & Culture 
Executive Agency 
Avenue du Bourget 1, BOUR 
BE-1140 Brusel 
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: 
ENT/CIP/07/0001A 
Program: Rámcový program 
Konkurencieschopnosť a inovácie 
Rozpočet: 6,8 milióna EUR, 60% 
spolufinancovanie EK 
Cieľ výzvy:  - implementácia siete 
poskytujúcej integrované služby na 
podporu podnikania a inovácií v Európe 
- zlepšenie konkurencieschopnosti 
a inovatívnej kapacity európskych 
spoločností najmä MSP 
Financované aktivity: Predložené návrhy 
musia pozostávať z dvoch častí: 
- implementačná stratégia v oblasti 
integrácie služieb, prístupu k nim a ich 
blízkosti  
- predbežný pracovný program  
Oprávnení žiadatelia: - organizácie, ktoré 
môžu poskytovať spomínané služby alebo 
konzorciá zložené z viacerých 
hostiteľských organizácií  
Publikácia výzvy: 27.9. 2007  
Uzávierka: 29.11. 2007  
Viac informácií:  
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/eic_irc/calls_prop_2007_eic_irc.htm#sub  

 
 
Referenčné číslo výzvy: 2007/C 232/05 
Program: LIFE +, téma Finančný nástroj 
pre životné prostredie 

Rozpočet: 187 miliónov EUR (z toho pre 
Slovensko na rok 2007 - 2, 143 milióna 
EUR), spolufinancovanie EK min. 78% 
(50 % na Life+ Príroda a biodiverzita)  
Cieľ výzvy: Life+ - Príroda a biodiverzita: 
chrániť, zachovávať, obnovovať, 
monitorovať a uľahčovať fungovanie 
prírodných systémov, prirodzených 
biotopov, s cieľom zastaviť do roku 2010 
úbytky v oblasti biodiverzity vrátane 
diverzity genetických zdrojov. 
Life+ - Enviromentálna politika a riadenie: 
Hlavné ciele: zmena klímy, vodné 
hospodárstvo, ovzdušie, pôda, životné 
prostredie v obývaných oblastiach, hluk, 
chemické látky, životné prostredie 
a zdravie, prírodné zdroje a odpad, lesné 
hospodárstvo, inovácie, strategické 
prístupy. 
Life+ - informácie a komunikácia: 
zabezpečiť pravidelný a účinný tok 
informácií s cieľom poskytnúť základ pre 
prijímanie politických rozhodnutí v oblasti 
životného prostredia a sprístupniť aktuálne 
informácie občanom. 
Oprávnení žiadatelia: - verejné orgány, 
súkromné obchodné organizácie 
a súkromné nekomerčné organizácie 
vrátane mimovládnych  
Publikácia výzvy: 4.10. 2007  
Uzávierka: 30.11. 2008 – predloženie 
návrhov projektov príslušným 
vnútroštátnym orgánom, 15.1. 2008 – 
vnútroštátne orgány predložia návrhy 
Komisii 
Viac informácií:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm  
Kontakt na Slovensku: Silvia Halková, 
odbor programov, sekcia 
enviromentálnych programov a projektov 
MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1  
SK – 812 35 Bratislava  
Tel +421 2 59 56 2400  
E-mail: halkova.silvia@enviro.gov.sk  
Adresa na predkladanie projektov v rámci 
LIFE+:  
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Katarina Linkešová, odbor administrácie a 
prípravy projektov, sekcia 
enviromentálnych programov a projektov, 
MŽP SR 
Nám. Ľ. Štúra 1, SK – 812 35 Bratislava 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: DG EAC/30/07 
Referenčné číslo: 2007/C 230/05 

Program: Celoživotné vzdelávanie 
Rozpočet: 901 miliónov EUR, max. 75% 
spolufinancovanie EK 
Cieľ výzvy: Program Celoživotné 
vzdelávanie pozostáva zo 4 podprogramov, 
transverzálneho programu a programu Jean 
Monnet. Špecifické ciele stanovené pre 4 
podprogramy: 
Comenius – zapojiť min. 3 milióny žiakov 
do spoločných vzdelávacích aktivít 
Erasmus – prispieť k dosiahnutiu cieľa 3 
milióny individuálnych účastníkov 
mobility študentov do roku 2012 
Leonardo da Vinci – zvýšiť počet 
umiestnení do podnikov na 80 000 ročne 
Grundtvig – dosiahnuť úroveň mobility 
7000 jednotlivcov ročne do roku 2013 
zapojených do vzdelávania dospelých  
Financované aktivity: - mobilita 
jednotlivcov v rámci celoživotného 
vzdelávania 

- dvojstranné a mnohostranné 
partnerstvá 

- mnohostranné projekty určené na 
podporu kvality systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy 
prostredníctvom nadnárodného 
prenosu inovácií 

- jednostranné a národné projekty 
- mnohostranné projekty a siete 
- pozorovanie a analýza politík 

a systémov v oblasti celoživotného 
vzdelávania 

- operačné granty na podporu 
určitých prevádzkových 
a administratívnych nákladov 
inštitúcií a združení pôsobiacich 
v oblasti zahrnutej do programu 
celoživotného vzdelávania 

- ďalšie iniciatívy zamerané na 
presadzovanie cieľov programu 
celoživotného vzdelávania 

Oprávnení žiadatelia: - všetky typy 
a úrovne vzdelávania, odborného 
vzdelávania a prípravy 
- 27 krajín EÚ, krajiny EZVO a EHP, 
Turecko 
Publikácia výzvy: 2.10.2007  
Uzávierka:  
30.11.2007 pre Univerzitnú chartu 
Erasmus 
31.1.2008 pre Programy Comenius a 
Grundtvig: Mobilita 
8.2.2008 pre Program Leonardo da Vinci: 
Mobilita 
15.2.2008 pre Programy Comenius, 
Leonardo a Grundtvig: Partnerstvá; 
Program Jean Monnet 
29.2.2008 pre Programy Comeniu, 
Erasmus, Leonardo a Grundtvig: 
Mnohostranné projekty, siete a sprievodné 
opatrenia  
14.3.2008 pre Program Erasmus: Mobilita 
a Program Leonardo: Prenos inovačných 
mnohostranných projektov 
31.3.2008 pre Prierezový program 
Viac info:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_230/l_23020070901en00030005.pdf 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/admin_en.pdf 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/guide_en.pdf 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/funding_en.htm 
Kontakt: Ute Haller-Block 
                 DG Education and Culture 
                 Rue de la Loi 200 
                 B-1049 Brusel 
                 ute.haller-block@ec.europa.eu 
 
 
Identifikačné číslo výzvy: OJEU C 231 
Program: FP7 – Spolupráca – Doprava 
                  FP7 – Spolupráca - Energetika 
Rozpočet:  
Cieľ výzvy: Výzva na podávanie prihlášok 
na dvojročné členstvo v Európskom fóre 
pre energiu a transport pri príležitosti 
obmeny členskej základne.  
Pozície:   

- 9 členov zastupujúcich operátorov 
(producenti energie, prepravcovia) 
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- 5 členov aktívnych v oblasti: plyn, 
elektrina, železice, cestná doprava, 
letiská 

- 5 členov zastupujúcich 
spotrebiteľov  

- 5 členov zastupujúcich 
environmentálne organizácie 

- 2 členovia z akademickej obce 
z think tankov 

Oprávnení žiadatelia: predstavitelia 
verejnej správy, agentúr, súkromného 
sektora, univerzít 
Publikácia výzvy: 03.10.2007 
Uzávierka: 03.12.2007 
Viac info: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_231/c_23120071003en00100011.pdf 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/c_231/c_23120071003fr00100011.pdf 

 
 
Identifikačné číslo výzvy: 2007/C 230/04 
Referenčné číslo: FP7-INCO-2007-3 
Program: 7. rámcový program pre 
výskum a rozvoj 
Rozpočet: 11 miliónov EUR 
Cieľ výzvy: špecifický program - 
Kapacity, časť Aktivity v oblasti 
medzinárodnej spolupráce ERA-NET 
a ERA-NET PLUS na zvýšenie spolupráce 
a koordinácie výskumných programov na 
národnej alebo regionálnej úrovni 
Financované aktivity: - podpora 
koordinácie národných politík a aktivít 
v medzinárodnej spolupráci v oblasti vedy 
a technológie 
Oprávnení žiadatelia: - najmenej 3 
nezávislé právnické osoby, kľúčoví aktéri 
v rámci svojich národných alebo 
regionálnych výskumných systémov 
Publikácia výzvy: 2.10. 2007  
Uzávierka: 12.2. 2008  
Viac informácií: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=62  

 
 
Referenčné číslo: FP7 – COH -2007 -2-2 
–OMC-NET 
Program: 7. Rámcový program pre 
výskum a rozvoj – Kapacity  - 6 Coherent 
Development of Research Policy 
Rozpočet: 7,5 mil. EUR 

Cieľ výzvy:  -   podpora politiky 
zameranej na výskum a rozvoj, vyváranie 
priaznivých podmienok na stimuláciu 
investícií do výskumu a vývoja 
v súkromnej sfére, zlepšovanie spolupráce 
medzi verejnými výskumnými inštitúciami 
a súkromným sektorom, modernizácia 
manažmentu univerzít a výskumných 
inštitúcií, podpora mobility personálu 
pracujúceho v oblasti vývoja a výskumu 
Financované aktivity: 

• Výmena skúseností 
• Spoločné hodnotenie dopadov 
• Formulovanie odporúčaní 

Oprávnení žiadatelia: predstavitelia 
verejnej správy, lokálne a regionálne 
autority, agentúry, výskumné centrá, malé 
a stredné podniky 
Publikácia výzvy: 19.10.2007 
Uzávierka: 6.3.2008 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=76 

 
 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
Spazi sonori, hudobné združenie z 
Talianska, je neziskovou organizáciou. 
Zameriava sa na inštrumentálnu didaktiku 
pre mladých študentov a profesionálnych 
hudobníkov. Združenie hľadá partnerov 
pre projekt v rámci programu Grundtwig s 
cieľom podporiť miestne hudobné tradície. 
S pomocou lokálnych orgánov podporujú 
koncerty, vystúpenia a súťaže hudby z 
obdobia od stredoveku až po baroko. 
Založili tiež produkciu audiovizuálnych 
médií v oblasti kultúry a cestovného ruchu  
Ciele projektov:  
Tradícia európskych stredovekých 
predmestí - Propagácia vedomostí o 
historickej epoche od 13. do 16. storočia, 
štúdium kultúrnej európskej minulosti. 
Mať celkový pohľad na kultúrne dedičstvo, 
aby stredoveké zvyky prežili (mestá, 
remeslá, poézia, hudba a tance, mýty a 
legendy, nábožnosť, stredoveký pôvod 
aristokracie na hradoch) 
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Cestujeme motocyklom, aby sme 
objavili Európu - Projekt poskytuje 
realizáciu multimediálneho 
a audiovizuálneho produktu. Film rozpráva 
príbeh o Európe. Zámerom je zapojiť čo 
najviac európskych krajín. 
Viac info:  
GIULIA VALENTE 
President of SPAZI SONORI 
Musical Association, Italy 
spazisonori2004@tiscali.it 
 
 
OSMOSIS,  Centrum umenia 
a medzikultúrneho vzdelávania hľadá 
partnera v rámci programu 
Celoživotného vzdelávania. 
Ciele projektu: - uľahčenie komunikácie 
v rámci multietnických a multikultúrnych 
skupín prostredníctvom umenia a kultúry 
- vytvorenie multikultúrnej demokratickej 
spoločnosti ochraňujúcej ľudské práva 
všetkých sociálnych skupín 
Plánované aktivity: - posilnenie mládeže 
iniciovaním ich do umeleckej tvorby (film, 
divadlo, výtvarné umenie, hudba, tanec, 
fotografia) s cieľom reagovať na 
prostredie, vnímať ho a zlepšovať 
- školenie pedagógov v oblasti 
medzikultúrnej výchovy/vzdelávania 
- rozvíjanie neformálneho vzdelávania 
a celoživotného vzdelávania s dôrazom na 
medzikultúrny prístup, vnímanie umenia 
ako produktu a metódy 
Viac informácií: Ifigenia Georgiadou, 
koordinátor vzdelávacích programov 
OSMOSIS – Centrum umenia 
a medzikultúrneho vzdelávania 
50 Chalkokondili str, 10432 Atény, Grécko 
Tel./Fax: +30 210 523 6706 
E-mail: info@osmosis-intercultural.gr 
www.osmosis-intercultural.gr 
 
 
DAFCO-GIP, Organizácia celoživotného 
vzdelávania z Francúzska hľadá partnera 
v rámci programu Leonardo da Vinci. 

Ciele projektu: - zdôrazniť praktické 
zručnosti v profesiách vychovávateľa 
a školiteľa 
- zlepšiť spôsob udržiavania 
a odovzdávania týchto zdručností mladším 
a v rámci pracovného tímu zlepšovaním 
dialógu medzi školiteľom 
a vychovávateľom  
- projekt je pokračovaním projektu Osmose 
(zameraného na otázku starnúcej 
populácie) v rámci iniciatívy Equal  
Plánované aktivity: - inovatívny projekt 
transferu zameraný na nové krajiny 
(Nemecko, Fínsko...), novú úroveň 
zručností, novú pracovnú oblasť (od 
technického povolania po obdchod) 
Viac informácií: 
Michel Galloy - michel.galloy@ac-nancy-metz.fr  
Christine VANDENHAUTE 
Délégation Lorraine 
Rue des Drapiers, 40 
B-1050    BRUXELLES 
delegationlorraine@brutele.be 
www.delegationlorraine.org 
 
 
Nadácia S.O.F.I.A. z Cypru hľadá 
partnera v rámci Programu Kultúra 
2007-2013 (oblasť 1.1 – Viacročné 
projekty spolupráce). 
Ciele projektu: - zlepšenie spolupráce 
medzi múzeami, zberateľmi a aukčnými 
domami s podobnými zbierkami pre 
umožnenie nadnárodnej mobility 
prostredníctvom digitalizácie zbierky 
Plánované aktivity: - vytvorenie 
„Digitálneho múzea hračiek“ 
Viac informácií: 
Christina Chinas 
S.O.F.I.A. Foundation 
E-mail: c.china@sofia-foundation.com.cy 
Tel. +35 722 377 402 
 
Talianske mesto Taranto hľadá 
partnera v rámci programu Kultúra 
2007-2013. 
Ciele projektu: - produkcia a šírenie 
originálnych divadelných a rádiových 
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viacjazyčných predstavení na témy mieru 
a vojny 
- partnermi a spoluorganizátormi môžu byť 
autori, skupiny, divadelné súbory, 
rozhlasové stanice  
Plánované aktivity: - projekt pod názvom 
„Eos, nové svetlo“: divadelný a rozhlasový 
výskum na tému mieru a vojny 
Viac informácií: 
Erminio Biandolino, Regione Puglia 
3 Rue du Luxembourg, Brusel 
Tel. 0032-2-501.08.75 
Fax 0032-2-501.08.77 
E-mail : 
ufficio.bruxelles@regione.puglia.it, 
ebiandolino@libero.it  
www.regione.puglia.it  
 
 
Talianske mesto Taranto hľadá 
partnera v rámci programu Kultúra 
2007-2013. 
Ciele projektu: - produkcia a šírenie 
originálnych divadelných a rádiových 
viacjazyčných predstavení  
- partnermi a spoluorganizátormi môžu byť 
autori, skupiny, rozhlasové stanice  
Plánované aktivity: - projekt pod názvom 
„Tisíc kvelov pre tisíc a jednu noc“: 
divadelné a rozhlasové predstavenia 
zamerané na kreatívne spracovanie 
tradičných a ľudových príbehov, 
starovekých povestí, rozprávok 
Viac informácií: 
Erminio Biandolino, Regione Puglia 
3 Rue du Luxembourg, Brusel 
Tel. 0032-2-501.08.75 
E-mail : 
ufficio.bruxelles@regione.puglia.it, 
ebiandolino@libero.it  
www.regione.puglia.it  
 
Rumunský región Vrancea hľadá 
partnera v rámci Programu 
nadnárodnej spolupráce pre 
juhovýchodnú Európu, Cieľ Európska 
územná spolupráca. 

Ciele projektu: - udržateľný ekonomický 
rozvoj a spolupráca pri rozvoji 
inovatívnych MSP  
- doterajší partneri: Grécko, Taliansko, 
Rakúsko a Slovensko 
Plánované aktivity: - výmena skúseností 
medzi ekonomickými aktérmi 
- vytvorenie siete spolupráce a diseminácia 
informácií prostredníctvom internetovej 
stránky 
- vytvorenie cezhraničného 
podnikateľského sprievodcu  
- implementácia projektov pre rozvoj MSP 
v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva 
Viac informácií: 
Teodora Sandu 
Vrancea County Council 
1 Dimitrie Cantemir Street Focsani, 
Romania 
Tel: +40 237  212 370 
Fax: +40 237 221 895 
E-mail: contact@cjvrancea.ro, 
teolili_sandu@yahoo.com 
 
 
Rumunský región Vrancea hľadá 
partnera v rámci Programu 
nadnárodnej spolupráce pre 
juhovýchodnú Európu, Cieľ Európska 
územná spolupráca. 
Ciele projektu: - zlepšenie výkonnosti 
miestnej samosprávy v oblasti vodného 
hospodárstva  
- vytvorenie spolupráce medzi odborníkmi 
z partnerských krajín v oblasti 
integrovaného vodného hospodárstva 
- implementácia projektov a identifikácia 
inovatívnych metód v oblasti vodného 
hospodárstva 
- doterajší partneri: Grécko, Taliansko, 
Ukrajina, Albánsko a Slovensko 
Plánované aktivity: - výmena skúseností 
a transfer poznatkov 
- organizácia konferencií a seminárov na 
vytvorenie siete spolupráce 
- monitoring, vyhodnotenie a diseminácia 
informácií 
Viac informácií: 



Dom slovenských regiónov                                                                                 House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

  október 2007 

 15

Teodora Sandu 
E-mail: contact@cjvrancea.ro, 
teolili_sandu@yahoo.com 
 
 
Rumunský región Vrancea hľadá 
partnera v rámci Programu 
nadnárodnej spolupráce pre 
juhovýchodnú Európu, Cieľ Európska 
územná spolupráca. 
Ciele projektu: - zvýšenie povedomia 
a schopností v oblasti ochrany životného 
prostredia  
- zníženie znečistenia zvyšovaním 
povedomia všetkých zainteresovaných 
v oblasti ochrany životného prostredia  
- spolupráca špecializovaných 
mimovládnych organizácií z partnerských 
krajín 
- doterajší partneri: Grécko, Rakúsko, 
Ukrajina, Grécko, Taliansko a Slovensko 
Plánované aktivity: - organizácia 
a realizácia propagačných aktivít 
o dôsledkoch znečistenia   
- organizácia konferencií a seminárov  
- vytvorenie spoločných stratégií 
o povedomí v oblasti ochrany životného 
prostredia 
- monitoring, vyhodnotenie a diseminácia 
výsledkov 
Viac informácií: 
Teodora Sandu 
E-mail: contact@cjvrancea.ro, 
teolili_sandu@yahoo.com 
 
 
Rumunský región Vrancea hľadá 
partnera v rámci Programu 
nadnárodnej spolupráce pre 
juhovýchodnú Európu, Cieľ Európska 
územná spolupráca. 
Ciele projektu: - zníženie znečistenia 
a ochrana životného prostredia 
využívaním alternatívnych zdrojov 
energie 
- vytvorenie siete odborníkov pre efektívne 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

- rozvoj a implementácia projektov v tejto 
oblasti 
- doterajší partneri: Grécko, Rakúsko, 
Chorvátsko a Slovensko 
Plánované aktivity: - výmena skúseností  
- organizácia konferencií a seminárov 
o obnoviteľných zdrojoch energie 
- vytvorenie súboru projektov na 
stimuláciu produkcie obnoviteľnej energie 
- monitoring, vyhodnotenie a diseminácia 
výsledkov 
Viac informácií: 
Teodora Sandu 
E-mail: contact@cjvrancea.ro, 
teolili_sandu@yahoo.com 
 
 
Francúzsky región Auvergne hľadá 
partnera v rámci Programu Interreg 
IVC a 7. rámcového programu pre 
výskum sa rozvoj. 
Ciele projektu: - projekt regionálnej 
iniciatívy I. C. E. R. (Inovatívny koncept 
ekologických stredísk) v rámci priorít 
Inovácie a poznatková ekonomika, Životné 
prostredie a prevencia rizikám  
- rozvíjanie ekonomiky vidieckych oblastí 
prostredníctvom implementácie 
inovatívneho konceptu ubytovania 
založeného na ochrane životného 
prostredia 
Plánované aktivity: - implementácia 
riešení na udržanie alebo rozvoj zdrojov 
vidieckeho turizmu a turistických 
produktov znižovaním dopadov na životné 
prostredie 
- rozvíjanie inovatívneho konceptu 
ubytovania: udržateľné strediská 
Viac informácií: 
Thomas Ducloutrier 
Regional Committee for Tourism 
Development of Auvergne 
E-mail:  
Thomas.ducloutrier@crdt-auvergne.fr 
Tel: +33 4 73 29 49 40 
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Technická univerzita v Compiègne z 
francúzskeho regiónu Pikardia hľadá 
partnera v rámci programu Interreg 
IVC, priorita “Inovácie a poznatková 
ekonomika”. 
Ciele projektu: - spolupráca v oblasti 
mechatroniky 
- partneri so skúsenosťami v oblasti 
riadenia reálneho času mechatronických 
systémov, bezdrôtového merania, 
mikrovýroby snímačov alebo pomocných 
zariadení 
Plánované aktivity: Výskum v štyroch 
oblastiach mechatroniky: 
- globálna koncepcia pomocných zariadení 
k elektronickému predvýskumu 
- silová hydraulika 
- elektronika v nákladnej doprave 
a spracovanie údajov 
- mikro-nano produkcia 
Viac informácií: 
Romain NIVELLE 
Délégation de la Picardie auprès de l'UE 
1-5 Avenue de la Joyeuse Entrée, Brusel 
E-mail: RNIVELLE@cr-picardie.fr 
Tel. +32 2 234 56 31 
www.picardie.fr 
 
 
 
Región Wielkopolska hľadá partnerov 
v rámci programu INTERREG IV B BSR, 
INTERREG IV CEP, INTERREG IVC . 
Záujem je o projekt s orientáciou na: 
inovácie a vedomostnú ekonomiku, 
výskum a technologický vývoj, malé 
a stredne podniky. 
Viac informácií o regióne: 
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=3065&grid=626, 

http://www.wielkopolska-region.pl/index.php?aid=110354058941c6b16d1a8f8, 

www.wielkopolska.eu 
Kontaktná osoba: Anna Maciolek (e-mail: 
anna.maciolek@umww.pl) 
 
 

Kalendár, udalosti, konferencie 
 
5.-6.11. – Konferencia vyhodnocujúca 
grantový program URBACT; uvedenie 
novej generácie programu URBACT II pre 
roky 2007-2013 
Miesto konania: Berlín 
Viac info:  
http://urbact.eu/no_cache/news-events.html 
 
8.11. - ERRIN - Výročné stretnutie siete 
európskych regiónov pre výskum a 
inovácie  
Miesto konania:Brusel, Výbor regiónov 
Viac info:  
communication@errin-brussles.org 
http://www.cor.europa.eu/en/activities/november.htm 
 
8.11. – Nová regionálna politika: 
Inovatívne myšlienky pre obdobie po roku 
2013 
Miesto konania: Brusel, Európsky 
parlament 
Viac info: concetta.guasto@europarl.europa.eu 
 
12.-15.11. - Plenárne zasadnutie 
Euopskeho parlamentu 
Miesto konania: Štrasburg 
Viac info: www.europarl.europa.eu 
 
14.11. - SUFALNET - Trvalo-udržatelné 
využívanie bývalých a opustených skládok 
odpadu  
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: www.sufalnet.net 
mkessels2@brabant.nl 
http://www.cor.europa.eu/en/activities/november.htm 
 
21.11. – Zdravotné systémy v európskych 
regiónoch 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info:  
http://www.cor.europa.eu/en/activities/november.htm 
 
21.-22.11. – 3.výročná konferencia na 
tému Európska energetická politika 
Miesto konania: Brusel, Management 
Centre Europe 
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Viac info:  
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 
 
22.–25.11. - Medzinárodný veľtrh 
zameraný na technologické inovácie 
v oblasti energetiky Innova Energy 2007 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://www.innova-energy.com/ 
 
22.-23.11. – 2. fórum civilnej ochrany 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/environment/civil/forum2007/index.htm 
 
23.–24.11 - Seminár: „Prostredníctvom 
žurnalistiky k spriaznenosti v Európe“  
Miesto konania: Nantes (Francúzsko)  
Viac info: http://www.euradionantes.eu/ 
 
26.11. – Ako čeliť domácemu násilie na 
miestnej a regionálnej úrovni 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info:  
http://www.cor.europa.eu/en/activities/november.htm 
 
26.-27.11. – „Restructuring“ fórum – Ako 
sa môžu malé a stredne podniky 
prispôsobiť zmenám 

Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/employment_social/restructuring/forum_en.htm 

 
26.-27.11. – Ako informovať o kohéznej 
politike 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm 
 
27.11. - Vyhlásenie víťazov cien European 
Regional Champions. ocenenia vo 
viacerých kategóriách: námorníctvo, 
kultúra, zamestnanosť, doprava, sociálna 
politika, komunikácia, inovácie, európsky 
rok rovných príležitostí odovzdajú 
organizátori súťaže – časopis Regional 
Review a Výbor regiónov. Svojich 
favoritov môžete vybrať do 2. novembra, 
kedy bude hlasovanie ukončené.  
Viac info: http://www.regionalreview.eu/ 
 
28.-29.11. – Plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://www.cor.europa.eu/en/activities/sessions.htm 
 

 
 


