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Milí čitatelia, 
 
 
     od 1. januára prevzalo Slovinsko po 
Portugalsku rotujúce polročné 
predsedníctvo EÚ. Stalo sa tak  prvou 
postkomunistickou krajinou na čele Únie. 
V druhom polroku bude EÚ predsedať 
Francúzsko. 
 
1. januára zaviedli euro Malta a Cyprus, 
čím sa Európska menová únia rozšírila na 
15 krajín, t. j. 318 miliónov Európanov. 
 
Ako sme Vás informovali v októbrovom 
čísle Inflow-u, reformná zmluva EÚ bola 
po náročných a zdĺhavých rokovaniach 
podpísaná 13. decembra 2007 na summite 
najvyšších predstaviteľov členských krajín 
EÚ v Lisabone. Maďarsko je prvou 
krajinou, ktorá zmluvu schválila ešte 
v decembri. Na Slovensku o osude 
Lisabonskej zmluvy rozhodne Národná 
rada SR na januárovej schôdzi.  
      
V súvislosti s ratifikáciou zmluvy sa začali 
diskusie o budúcom stálom predsedovi 
Európskej rady. Medzi kandidátmi sú Tony 
Blair, bývalý britský predseda vlády; Jean-
Claude Juncker, luxemburský premiér 
alebo Alexander Kwasniewski, bývalý 
poľský prezident. 

 
Od 1. januára nastali zmeny v organizačnej 
štruktúre Európskej komisie. Na 
Generálnom riaditeľstve pre regionálnu 
politiku bola pre Slovensko zariadená 
samostatná jednotka, ktorej vedúcou je 
Sabine Bourdy. Novým šéfom riaditeľstva 
F, kde patrí aj Slovensko, sa stal A. 
Checchi Lang. Novú organizačnú štruktúru 
DG REGIO nájdete na stránke 
http://www.ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index_en.htm  
 
 
 
 
 

Dňa 6. a 7. februára sa v Bruseli uskutoční 
73. plenárne zasadnutie Výboru regiónov, 
na ktorom sa zúčastnia aj členovia 
slovenskej delegácie. Jedným z bodov 
rokovania je aj voľba nového predsedu, 
ktorým by sa mal stať Belgičan Luc Van 
Den Brande.  
 
Výbor regiónov v spolupráci so 
Slovinskom ako predsedajúcou krajinou 
EÚ oficiálne spustili v januári na 
konferencii v Brde činnosť expertnej 
skupiny o Európskom zoskupení územnej 
spolupráce. Hlavnou úlohou expertnej 
skupiny je koordinovať spoluprácu medzi 
odborníkmi a inštitúciami v oblasti 
cezhraničnej a medziregionálnej 
spolupráce. 
 
V januári 2008 sa začal Európsky rok 
medzikultúrneho dialógu. Slovensko sa do 
programu aktívne zapojí viacerými 
projektmi na podporu európskeho 
občianstva, medzikultúrnemu dialógu a 
tolerancie voči kultúrnej rozmanitosti 
Európy. 
  
V januárovom Inflow-e prinášame okrem 
iných aj priority  slovinského 
predsedníctva, informáciu o 
pripravovaných Open Days 2008 a 
blížiacom sa Týždni trvalo udržateľnej 
energie. 
  
 
 Prajeme Vám úspešný rok 2008. 
 
 
  Príjemné čítanie! 

 
 
 

Tím DSR 
 
 
 

   
 



Dom slovenských regiónov                                                                                 House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

  január 2008 

 2

OBSAH 
 

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

Slovinské predsedníctvo 

Tím KSK ..................................................................................................................................... 3 

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

Európske hlavné mesto kultúry 2013 

Beata Balková - TSK .................................................................................................................. 4 

Európsky ombudsman 

Tomáš Hruška - PSK .................................................................................................................. 4 

OPEN DAYS 2008 

Marek Dvorský - ŽSK ................................................................................................................. 5 

Regionálne štatistiky v roku 2007 

Tomáš Hruška - PSK .................................................................................................................. 6 

Týždeň trvalo udržateľnej energie 2008 

Tomáš Hruška - PSK .................................................................................................................. 6 

Pod drobnohľadom................................................................................................................ 7 

Program celoživotného vzdelávanie 2008 

Marek Dvorský - ŽSK ................................................................................................................. 7 

Úspešné projekty ................................................................................................................... 8 

Európsky projekt SYNEBIS 

Lea Hanzelová - stážistka TSK................................................................................................... 8 

Podprojekt eHealth a Telemedicine 

Tím KSK ..................................................................................................................................... 8 

ENRICH 

Tím KSK ..................................................................................................................................... 9 

Výzvy európskych programov a iniciatív ..................................................................... 10 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev.............................................................................. ....13  

Kalendár, udalosti, konferencie ....................................................................................... 16 



Dom slovenských regiónov                                                                                 House of Slovak Regions                        
 

                                          III   NNN   FFFLLLOOOWWW zzz   BBBrrruuussseeellluuu                    
 

  január 2008 

 3

Hlavná téma 

Slovinské predsedníctvo 
Slovinsko sa ako prvá krajina z 10 nových 
členských štátov stala predsedníckou 
krajinou EÚ. Od 1. januára 2008 stojí na 
čele Európskej rady slovinský premiér 
Janez Janša. Slovinci tak uzatvoria 
predsednícke trio Nemecko, Portugalsko, 
Slovinsko, ktoré si za spoločné ciele určilo 
inštitucionálnu reformu EÚ a vyriešenie 
krízy po zamietnutej ústave Francúzmi a 
Holanďanmi, ako aj realizáciu cieľov 
Lisabonskej stratégie pre rast a 
zamestnanosť či pokrok v spolupráci pri 
spoločných postupoch v zahraničnej 
politike. 
Slovinské predsedníctvo si stanovilo 5 
priorít: 
1.Ratifikácia Lisabonskej zmluvy 
nazývanej aj reformná, ktorú podpísali 
hlavy štátov a vlád 13. decembra 2007 v 
hlavnom meste Portugalska Lisabon. 
Slovinci chcú byť príkladom a schváliť 
zmluvu v čo najkratšom čase. Ich cieľom 
je dosiahnuť platnosť zmluvy v rámci EÚ 
pred voľbami do Európskeho parlamentu 
(jún 2009).  
2.Podpora Lisabonskej stratégie pre rast a 
zamestnanosť a to najmä v oblastiach: 
výskum a rozvoj, podpora malých a 
stredných firiem (SMEs), rozvoj flexibility 
pracovných trhov, energetická politika a 
problematika klimatických zmien. 
Spustenie jej druhej revidovanej časti na 
roky 2008 až 2010 je plánované na jarný 
summit EÚ (marec 2008).  
3.Slovinsko sa bude usilovať a napomáhať 
skorej dohode členských štátov EÚ na 
integrovanom balíčku energetickej a 
klimatickej politiky, ktorý pripravuje 
Európska komisia (mal by byť zverejnený 
koncom januára). Predsedníctvo sa bude 
snažiť aj o väčší pokrok v energetickej 
politike EÚ. 
4.Za jednu z najdôležitejších úloh si 
Slovinci určili stabilitu na Balkáne a 

budúci štatút Kosova. V tomto procese si 
želajú, aby EÚ mala vedúcu pozíciu, a aby 
to viedlo k stabilite a k bezpečnosti celého 
regiónu. 
5.Medzikultúrny dialóg a celková podpora 
dialógu medzi kultúrami, vierami a 
tradíciami v kontexte roku 2008 ako 
Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 
chce využiť Slovinsko tak pre európsku 
verejnosť, ako aj pre Západný Balkán. 
Slovinsko prichádza s vlastnou iniciatívou 
vytvoriť v meste Piran Európsko-
stredomorskú univerzitu. 
Slovinské predsedníctvo v spolupráci s 
Výborom regiónov vydalo brožúru, v 
ktorej informuje o slovinských prioritách v 
oblasti regionálnej politiky. Dôraz budú 
dávať na diskusiu o princípe subsidiarity, 
ďalej na úlohu, akú budú hrať regionálne a 
miestne orgány v budúcnosti EÚ. Chcú tiež 
podporovať pocit obyvateľov, že patria k 
Európskej únii. Janez Janša v rozhovore 
pre Výbor regiónov uvádza, že tzv. 
regionalizácia Slovinska je jedným z 
hlavných projektov vlády ich krajiny. 
Ďalej hovorí, že Slovinsko urobilo preto 
taký pokrok, lebo integrovalo regionálne 
kritériá do rozvojových plánov a prijalo 
komplexnú hospodársku politiku na 
vládnej úrovni. Podľa Janšu potrebuje 
Slovinsko rozvoj, ktorý bude prispôsobený 
potrebám jeho jednotlivých regiónov. Aj 
preto je miestna samospráva dôležitým 
koordinačným orgánom pre aktivity 
súčasnej vlády. 
Rozpočet slovinského predsedníctva je 62 
miliónov eur. S prípravami sa začalo ešte v 
roku 2004. Slovinsko má iba 2 milióny 
obyvateľov a je teda piatou najmenšou 
krajinou únie. Od 1. júla preberie od 
Slovincov predsedníctvo Francúzsko a od 
1. januára 2009 Česká republika. 
 
Viac info: www.eu2008.si 
 

Tím KSK 
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Aktuálne 

Európske hlavné mesto kultúry 2013 

 
Ako sme vás informovali 
v novembrovom čísle Inflowu, 
v roku 2013 Francúzsko 
a Slovensko zorganizujú 
spoločne „Európske hlavné 
mesto kultúry“, podľa 
kalendára zostaveného na 
základe Rozhodnutia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 
1622/2006/ES z 24. októbra 2006. 
 
V tejto súvislosti sa v dňoch 13. a 14. 
decembra 2007 uskutočnilo na 
Ministerstve kultúry SR prvé kolo súťaže 
Európske hlavné mesto kultúry 2013. 13-
členná medzinárodná výberová komisia, 
ktorej predsedal Robert Scott z Liverpoolu, 
rozhodla o kandidátoch postupujúcich do 
druhého kola. Z celkového počtu 9 
kandidátskych miest (Banská Bystrica, 
Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Martin, 
Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava) boli 
vybrané 4: Košice, Martin, Nitra 
a Prešov.  
 
Vo Francúzsku zasadala výberová komisia 
v dňoch 17. – 19. decembra 2007. Celkovo 
sa do súťaže prihlásilo 8 francúzskych 
miest (Amiens, Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nice, Sait-Étienne, Strasbourg, Toulouse) a 
do druhého kola postupujú 4 mestá: 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse.  
 
Konečné rozhodnutie o slovenskom a 
francúzskom nositeľovi titulu Európske 
hlavné mesto kultúry 2013 bude známe 
v septembri 2008, kedy sa medzinárodné 
výberové komisie stretnú po druhýkrát. 
Najneskôr 1. januára 2009 predstavia obe 
krajiny víťazov súťaže európskym 
inštitúciám. Rada EÚ potom oficiálne 
vyhlási francúzskeho a slovenského víťaza 
za Európske hlavné mesto kultúry 2013.  

 
Viac informácií o EHMK: 
http://www.culture.gov.sk/zahranicne-stykyy/eurpske-hlavn-mesto-kultry 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/albanel/2013.htm  

Informácie o jednotlivých kandidátoch: 
www.kosice13.sk, 
http://www.martin.sk/ehmk/index.php?s=projekt_ehmk, 
www.nitra2013.sk , www.presov2013.sk  
Tohtoročnými európskymi hlavnými 
mestami kultúry sú mestá Liverpool (UK) 
a Stavanger (Nórsko).  

 
Beata Balková – TSK 

Európsky ombudsman 
 

Európsky ombudsman je verejný 
ochranca práv na európskej úrovni. 
Európskym ombudsmanom je v súčasnosti 
P. Nikiforos Diamandouros, bývalý grécky 
národný ombudsman, ktorý bol zvolený 
Európskym parlamentom. Ombudsman je 
volený na dobu 4 rokov. 
Ombudsman vyšetruje prípady 
nesprávneho postupu (postup, ktorý nie je 
v súlade s právom, alebo porušuje ľudské 
práva) úradov a orgánov EÚ (Európska 
komisia, Rada EÚ, Európsky parlament, 
Európska agentúra pre liečivá a iné). 
Vyšetrovanie začína na základe podnetu 
(sťažnosti), alebo vlastnej iniciatívy.  

Príklady nesprávneho postupu: 
• administratívne nezrovnalosti 
• nepoctivosť 
• diskriminácia 
• zneužitie právomoci 
• nezodpovedanie podania 
• odmietnutie poskytnutia informácií 
• zbytočné prieťahy 

Do pôsobnosti ombudsmana však nespadá 
Súdny dvor, Súd prvého stupňa a Súd pre 
verejnú službu (vo výkone svojej súdnej 
právomoci). 
Občania členských štátov EÚ, ako aj 
organizácie, združenia a podniky sídliace 
v Európskej únii sa môžu so svojou 
sťažnosťou, či problémom obrátiť na 
európskeho ombudsmana. Ombudsman 
môže kontaktovať dotknutú inštitúciu s 
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požiadavkou, aby problém vyriešila. 
V prípade neuspokojivého vyriešenia 
situácie sa ombudsman pokúša 
o obojstranné kompromisné riešenie. 
Ombudsman taktiež môže vydať 
odporúčanie za účelom vyriešenia prípadu, 
či podať osobitnú správu Európskemu 
parlamentu. 
Služby európskeho ombudsmana sú 
pohotové, rýchle a bezplatné. 
Kontakt: 
Európsky ombudsman 
1, av. Du Président Robert Schuman 
CS 30403 
FR-67001 Strasbourg Cedex 
Francúzko 
E-mail:   eo@ombudsman.europa.eu 

 
Viac informácií:  
www.ombudsman.europa.eu 
www.ombudsman.europa.eu/home/sk/default.htm 
www.ombudsman.europa.eu/glance/sk/default.htm#Target1 

 
Tomáš Hruška – PSK 

 

OPEN DAYS 2008 
 

Výbor regiónov 
v spolupráci s Európskou 
komisiou, Generálnym  
riaditeľstvom pre 
regionálnu politiku 

vyhlásili 14. decembra 2007 témy pre  6. 
ročník jedinečného podujatia – Open Days 
2008 pod názvom Regióny a mestá vo 
svete plnom výziev ((Regions and cities 
in a challenging world).  

Aj na jeseň v roku 2008 sa budú 
regióny a mestá prezentovať v Bruseli 
prostredníctvom odborných seminárov, 
prednášok a workshopov. Opäť bude 
vytvorený priestor na výmenu skúseností a 
nadviazanie nových kontaktov pre 
všetkých účastníkov.    
 
Termín: 6. až 9. október 2008 
Miesto konania: Brusel 
 

 Všetky semináre a podujatia budú 
zameraná na nasledovné tematické 
priority: 

1. Inovujúce regióny: Propagujúce 
výskum, technologický rozvoj 
a inovácie (Innovating regions: 
Promoting research, technological 
develoment a inovácie); 

2. Trvalo udržateľný rozvoj, 
Odpovede regiónov na klimatické 
zmeny (Suistainable development: 
Regional response to climate 
change); 

3. Spolupráca a networking: 
Výmena najlepších skúseností 
v regionálnom rozvoji 
(Cooperation and networking: 
Exchange of best practice in 
regional development) ; 

4. Pohľad do budúcnosti: Európska 
kohézna politika zajtrajška 
(Looking forward: A European 
cohesion policy for tomorow) 

 
Počas 4 dní sa bude v Bruseli konať zhruba 
120 seminárov, oficiálne podujatia 
a Investors café.  

 
V prípade záujmu o aktívnu účasť – teda 
ako spoluorganizátor –  na Open Days 
musia byť splnené najmä nasledovné 
kritériá:  

• región musí mať zastúpenie 
v Bruseli; 

• mestá musia splniť aspoň jedno 
z nasledujúcich kritérií: musí mať 
zastúpenie v Bruseli alebo byť 
hlavným mestom jedného 
z členských štátov EÚ, resp. sídlom 
regiónu alebo mať minimálne 
500 000 obyvateľov; 

• v prípade že regióny a mestá 
spĺňajú prvé dve uvedené 
podmienky, tak následne musia 
získať partnerstvo v tzv. 
konglomerátoch (partnerstvá 
regiónov alebo miest); 
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• každý z členov konglomerátu musí 
pripraviť tzv. lokálne podujatia, 
ktoré budú súčasťou Open Days 
2008 a budú sa realizovať na jaseň 
2008; 

• propagovať Open Days 2008 
v lokálnych a regionálnych 
médiách; 

 
Prostredníctvom Inflow-u Vás 

budeme informovať o pripravovanom 
podujatí, rovnako ako o pripravovaných 
seminároch a aktivitách slovenských 
regiónov počas Open Days 2008. Viac 
užitočných informácií o podujatí nájdete na 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/index.cfm.   

 
Marek Dvorský - ŽSK 

 
.   
  

Regionálne štatistiky v 
roku 2007 

 
 

Agentúra EUROSTAT zverejnila 
štatistické údaje o 268 regiónoch v 27 
členských štátoch EÚ. Údaje poskytujú 
prehľad o populácii, HDP, trhu práce, 
produktivite práce, technológiách, 
inováciách, obchode, turizme  a iných.  

V rámci regiónov SR nastalo 
rapídne zlepšenie v oblasti rastu HDP, 
Východnému Slovensku však zotrváva v 
štatistikách neslávne popredné miesto 
v oblasti nezamestnanosti.  
 
Viac informácií:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/135&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en 

  
Tomáš Hruška - PSK 

 
 
 

Týždeň trvalo udržateľnej energie 2008 

Sustainable Energy Week 2008 
 

 
 

V poradí už druhý Týždeň trvalo 
udržateľnej energie sa uskutoční v Bruseli 
(Belgicko),  v Dunkerque (Francúzko), 
v Murcii (Španielsko), vo Wels (Rakúsko) 
a v iných európskych mestách od 28. 
januára do 1. februára 2008.  

Európsky Týždeň trvalo 
udržateľnej energie sa uskutočňuje pod 
záštitou kampane pre trvalo udržateľnú 
energiu v Európe (SEE), Európskej 
komisie – Riaditeľstva pre energiu 
a dopravu, európskych inštitúcií 
a slovinského predsedníctva.  
 Organizované akcie spojené s 
Týždňom trvalo udržateľnej energie 
pokryjú tématiku mnohých sektorov, 
ktorých sa trvalo udržateľný rozvoj 
energetiky týka a zvýraznia naliehavú 
potrebu smerovania k spoločným cieľom: 
trvalo udržateľných zdrojov energie, 
energetická efektívnosť, technológie, trh, 
legislatíva, vzdelávanie, zatepľovanie 
a výkonnosť budov, doprava a tvorba 
vhodných politík siahajúcich od európskej 
po lokálnu úroveň. 

Podujatie bude možné sledovať 
v priamom prenose.  

 
Viac informácií: 
http://www.eusew.eu 
Program konferencie: 
http://www.eusew.eu/page.cfm?page=events 
Podujatie je možné vzhliadnuť v priamom 
prenose na: 
http://www.managenergy.net/conference/2008.html 
 
 

 Tomáš Hruška – PSK
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Pod drobnohľadom 
 

Program celoživotného vzdelávania 2008 
V dňoch 18. a 21. januára 2008 

predstavila v Bruseli na informačných 
dňoch Európska komisia, Generálne 
riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru 
(http://ec.europa.eu/education/index_en.html) v spolupráci 
s Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, 
médiá a kultúru Program celoživotného 
vzdelávania (Lifelong learnig programme) 
na rok 2008.  
Celý program implementuje práve 
spomínaná Výkonná agentúra 
(http://eacea.ec.europa.eu/index.htm) a na národnej 
úrovni je riadený Slovenskou akademickou 
asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu 
(SAAIC) – www.saaic.sk .  
Hlavným cieľom programu je posilnenie 
prínosu vzdelávania a odbornej prípravy 
tak, aby sa EÚ stala 
najkonkurencieschopnejšou znalostnou 
ekonomikou s trvalo udržateľným 
hospodárskym rozvojom.  
Je dôležité uviesť, že tohto roku budú 
v jednotlivých častiach programu 
podporované projekty, ktoré budú 
zamerané na rozvoj medzikultúrneho 
dialógu. Pre rok 2009 bude prioritná 
podpora tvorivosti a inovácií.  

V rámci jednotlivých sektorových 
programov budú podporované najmä 
projekty zamerané na vybrané priority. Tie 
sú pre všetky programy, teda Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
Transverzálny program a Program Jean 
Monnet, detailne uvedené v dokumente 
Program celoživotného vzdelávania, 
všeobecná výzva na podanie návrhov na 
roky 2008-2010, ktorý nájdete 
v slovenskom jazyku na webovej stránke 
národnej agentúry SAAIC 
http://193.87.15.12/llp/sk/doc/prihlasky/2008/071005_vyzva_SK_cast1.pdf . 
Rovnako si každý štát určuje svoje národné 
priority, ktoré sú uvedené na webovej 
stránke národnej agentúry SAAIC 
http://193.87.15.12/llp/sk/doc/prihlasky/2008/Narodne_priority_2008.pdf .  
Oprávnení žiadatelia: individuálni 
žiadatelia, vzdelávacie inštitúcie, 
mimovládne organizácie, podniky – závisí 
to od vybraného sektorového operačného 
podprogramu. Musia však mať sídlo na 
území 27 krajín EÚ, resp. krajín EZVO 
a EHP alebo v Turecku.  
Potenciálnych partnerov pre svoje projekty 
nájdete na: http://infodays.intbase.com (heslo 
star). Rovnako môžete vložiť do databázy 
svoj profil. 
Termíny predloženia žiadostí pri 
jednotlivých sektorových programoch  sú 
uvedené v tabuľke:  

 
          Sektorový program Termín 
Comenius a Grundtvig: Mobilita 31. január 2008 
Leonardo da Vinci: Mobilita 8. február 2008 
Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Partnerstvá 15. február 2008 

 
Jean Monnet 15. február 2008 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: 
Mnohostranné 
projekty, siete a sprievodné opatrenia 

29. február 2008 

Erasmus: Mobilita 14. marec 2008 
Leonardo da Vinci: Prenos inovačných 
mnohostranných projektov 

14. marec 2008 
 

Prierezový program 31. marec 2008 
Marek Dvorský - ŽSK 
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Úspešné projekty 

Európsky projekt SYNEBIS 

 V rámci 
opatrenia 

„Posilnenie 
synergií medzi verejnými politikami 
podporujúcimi e-podnikanie malých a 
stredných podnikov“. 
Konzorcium partnerov z regiónov Baden- 
Württemberg, Valencia a Vysočina je 
autorom projektu Synebis, ktorého hlavné 
ciele sú:  
- zlepšiť využívanie informačných 
a komunikačných technológií (IKT), najmä 
e-podnikanie riešení v malých a stredných 
podnikoch (MSP)  
- podporiť vládne iniciatívy týkajúce sa 
IKT  
- podnietiť konštruktívny dialóg medzi 
európskymi a medzinárodnými 
iniciatívami pri podpore e-podnikanie MSP 
a sprístupniť výsledky tvorcom európskych 
nariadení 
Projekt trval do konca októbra 2007 a bol 
spolufinancovaný Európskou komisiou, 
Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie 
a priemysel vo výške 80% z celkových 
nákladov.  
So zámerom vytvoriť vzájomný dialóg 
a podieľať sa o skúsenosti sa partneri 
aktívne zapojili do samostatných 
projektov, ktoré priamo stimulujú aktivity 
e-podnikania stredných a malých 
podnikov: 
Región Valencia spustil program nazvaný 
CompeTIC. Internetová stránka 
http://competic.es poskytuje možnosti pre 
MSP na vytvorenie vlastného 
internetového portálu a prihlásenia sa do 
internetového registra firiem. Od spustenia 
projektu zaznamenali vo Valencii 3500 
nových internetovych stránok.  
Baden-Württemberg sa zapojil do projektu 
spustením internetovej stránky 
http://www.ebigo.de, ktorá podporuje MSP 

prostredníctvom denne aktualizovanej 
stránky, marketingovým tipom, zoznamu 
pripravovaných podujatí a výstav, slovníka 
e-podnikania a databázy poskytovateľov IT 
služieb.  
Región Vysočina zahájil projekt inej 
dimenzie, keďže priority regiónu sa 
sústreďujú na oblasť cestovného ruchu. 
Turistický portál http://www.kr-vysocina.cz 
predstavuje región, možnosti ubytovania 
a voľného času. Okrem toho pre mnohé 
MSP táto stránka poskytuje jedinú 
možnosť zaregistrovať sa bez poplatkov do 
databázy firiem poskytujúcich služby 
v oblasti cestovného ruchu.   
Záverečnou fázou projektu Synebis je 
vytvorenie tzv. „wiki“ stránky 
http://www.synebis.eu/index.php/Main_Page ako 
nástroja na zber, porovnávanie, 
definovanie  trendov existujúcich nariadení 
a poučenie sa z príkladov overenej praxe.  
 

Lea Hanzelová - stážistka TSK 
 

Podprojekt eHealth a Telemedicine 
v cezhraničnej spolupráci nemocníc 

a zdravotnej starostlivosti.  

V rámci Regionálnej rámcovej 
operácie „Zmena na hraniciach“ bola 
vytvorená podskupina SWG eHealth. 
Podprojekt bol spolufinancovaný cez 
Interreg IIIC od január 2006 do júla 2007. 
Partneri si za ciele stanovili zlepšiť už 
existujúcu cezhraničnú spoluprácu 
v diagnostikovaní a liečbe pacientov cez 
optimálne využitie eHealth technológií 
a telematických služieb; objasniť zákony 
a vymedziť právne nejasnosti, ktoré 
doteraz existujú vo využívaní eHealth 
v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, 
v spolupráci nemocníc a vo využívaní 
telemedicíny; odporučiť praktické riešenia, 
ktoré by vyriešili terajšie neistoty pre 
pacientov či pre poskytovateľov 
starostlivosti. Ďalej zlepšiť eHealth 
a eCard technológie pre bezproblémový 
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pohyb pacientov aj cez hranice, a tiež 
elektronickú zdravotnú kartu, ktorá by bola 
prístupná a čitateľná pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti hocikde v Európe 
za prísnych podmienok ochrany údajov. 
Partnermi podprojektu sú Province of 
Limburg (Holandsko – vedúci partner), 
North-Rhine Westphalia (Nemecko), 
Regio Basiliensis (Švajčiarsko) a Upper 
Austria (Rakúsko). Výsledkom je detailná 
analýza zákonov týkajúcich sa 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
a telemedicíny; porovnanie zákonov 
účastníckych krajín (Holandsko, Nemecko, 
Rakúsko, Švajčiarsko); hĺbkové 
porovnanie charakteru zmlúv, ktoré už boli 
uzatvorené medzi partnerskými 
nemocnicami zapojenými do projektu.  

Reálne fungujúca cezhraničná klinická 
spolupráca 2 nemocníc (Aachen 
a Maastricht); výučba patológie cez iPath 
systém, interaktívne lekcie prenášané na 
diaľku študentom medicíny v iných 
štátoch. Partneri vypracovali analýzu 
možností využívania elektronických kariet 
pacientov na regionálnej a zároveň na 
cezhraničnej úrovni a tiež modelové štúdie 
kariet. 

Viac info: 
http://www.change-on-borders.net/activities/swg_activities.php 
 

Tím KSK 
 
 

ENRICH 
 

Sieť európskych regiónov 
a miestnych orgánov zameriavajúca sa na 
zlepšenie zdravia a zdravotnej 
starostlivosti pracuje pod názvom 
ENRICH. Cieľom združených partnerov je 

vymieňať si skúsenosti a postupy a tiež 
prispieť do európskej diskusie o zdraví 
z regionálneho pohľadu. Sieť sa zameriava 
najmä na implementáciu politiky do praxe. 
Zámerom je aj zapojiť niekoľko 
investorov do oblasti verejného zdravia, 
s cieľom otvoriť nové možnosti pre 
implementáciu európskych politík 
a prispieť k vypracovaniu podporných 
a informačných programov, podeliť sa 
o infraštruktúru, využívať dobré 
skúsenosti, podporiť výskum a inovácie. 
Členmi sa môžu stať univerzity, výskumné 
centrá, nadácie, malé a stredné podniky či 
súkromné spoločnosti. Sieť sa skladá 
z riadiacej skupiny, sekretariátu a 3 
pracovných skupín. 
 
Medzi ciele Enrich-u patrí spolupráca na 
spoločných projektoch, financovaných či 
už z vlastných nákladov alebo za pomoci 
európskych fondov; reagovať 
a komunikovať o vývoji politiky EÚ 
z regionálnej perspektívy; poskytovať 
vysokú kvalitu regionálnej a miestnej 
perspektívy v oblasti zdravia, resp. 
zdravotníctva a tiež asistovať Európskej 
komisii vo vývoji nových programov, 
iniciatív a politík. 
 
Sieť tvoria: Toskánsko a Umbria 
(Taliansko), Akvitánsko (Francúzsko), 
East Midlands (Veľká Británia), Sachsen-
Anhalt (Nemecko), Drama Xavala Xanthi 
(Grécko), Andalúzia (Španielsko), 
Walónsko (Belgicko), Malopolska 
(Poľsko), Steiermark (Rakúsko). Enrich je 
otvorená pre regióny strednej a východnej 
Európy. 
Viac info: 
http://www.enrich-network.eu/index.htm 
 

Tím KSK
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Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

 
Združenie „SK 8“ 
vypisuje výberové 
konania na 
obsadenie dvoch 
pracovných miest: 

vedúci 
administratívy DSR 
v Bruseli a ekonóm 

kancelárie SK 8 v Bratislave. Podrobnosti 
o výberovom konaní nájdete na 
www.skregions.eu a na internetových 
stránkach jednotlivých VÚC. 
Uzávierka: 31.1.2008 
 
Program: 7. rámcový program  - 
Kooperácia – 5 Energia 
Pracovný program obsahuje 4 výzvy: 
Energy Call Part 1, Energy FET Call, 
Energy EU-Russia Call, Joint Energy 
NMP Call  
 
Energy Call Part 1 
Referenčné číslo výzvy: FP7-ENERGY-
2008-1 
Rozpočet:  26 300 000 EUR 
Cieľ výzvy:  
Financované aktivity: Kolaboratívne 
projekty, kolaboratívne projekty pre 
špecifické akcie v rámci medzinárodnej 
spolupráce, koordinácia a podpora akcií  
Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, malé a stredné podniky, 
univerzity 
Publikácia výzvy: 30.11.2007 
Uzávierka: 26.2.2008 
Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=80 

 
Energy FET Call 
Referenčné číslo výzvy: FP7-ENERGY-
2008-FET 
Rozpočet: 15 300 000 EUR 

Cieľ výzvy: : horizontálne akcie programu 
Energia: Budúcnosť, nové technológie 
Financované aktivity: nové technológie, 
kolaboratívne projekty  
Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, malé a stredné podniky, 
univerzity 
Publikácia výzvy: 30.11.2007 
Uzávierka: 26.2.2008 
Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=81 

 
Energy EU-Russia Call 
Referenčné číslo výzvy: FP7-ENERGY-
2008-RUSSIA 
Rozpočet:  4 000 000 EUR 
Cieľ výzvy: Energia: Biomasa 
(BIOMASSENERGY.2008.2.2.1:Enhancin
g), strategická medzinárodná kooperácia 
s Ruskom v oblasti výroby energií 
(ENERGY.7.2: PANEUROPEAN 
ENERGY NETWORKS) 
(ENERGY.2008.7.2.1): Inovatívne 
operatívne a monitorovacie nástroje pre 
obrovské energetické systémy 
Financované aktivity:  kolaboratívne 
projekty s najmenej 3 účastníkmi 
(najmenej 2 účastníci v Rusku)  
Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, malé a stredné podniky, 
univerzity 
Publikácia výzvy: 30.11.2007 
Uzávierka: 26.2.2008 
Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=82 

 
Joint Energy NMP Call  
Referenčné číslo výzvy: FP7-ENERGY-
NMP-2008-1 
Rozpočet:  25 000 000 EUR 
Cieľ výzvy:  
(ENERGY.2008.10.1.2) nové materiály 
pre energetické aplikácie 
(NMP-2008-2.6-1) nové materiály pre 
energetické aplikácie  
Financované aktivity:  kolaboratívne 
projekty  
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Oprávnení žiadatelia: korporácie, 
výskumné centrá, malé a stredné podniky, 
univerzity 
Publikácia výzvy: 30.11.2007 
Uzávierka: 26.2.2008 
Viac info:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=84 

 
Program: Európske centrum o biologickej 
diverzite a udržateľnom konzume a výrobe  
Referenčné číslo výzvy: EEA/BSS/08/001 

      EEA/SKI/08/001 
Rozpočet: 1.3 miliónov EUR                                 
(EEA/BSS/08/001) 

1.2        miliónov       EUR 
(EEA/SKI/08/001) 

Cieľ výzvy: podpora projektov Európskej 
agentúry životného prostredia v oblasti 
zachovania biodiverzity a udržateľnej 
konzumácie a produkcie.  
EEA/BSS/08/001 
- podpora dátového centra pre biodiverzitu, 
analýza ekosystémov v Európe 
EEA/SKI/08/001 
- podpora Európskeho centra pre 
udržateľnú spotrebu a výrobu 
- podpora Európskeho centra pre 
udržateľnú spotrebu a výrobu v jeho práci 
o indikátoroch udržateľnej spotreby 
a výroby, vplyve životného prostredia na 
produkciu a spotrebu v Európe, asistencia 
pri sprostredkúvaní informácií 
o udržateľnej spotrebe a výrobe na 
národnej a regionálnej úrovni 
- podpora a zásobovanie informáciami 
o odpade, spotrebe a výrobe dátové 
centrum EUROSTAT  
Financované aktivity:  
EEA/BSS/08/001 
- podpora a vytvorenie Dátového centra 
pre biodiverzitu  
- pravidelný update a vytvorenie 
indikátorov SEBI2010 
- vytvorenie metód pre mapovanie 
ekosystémov v Európe 
- vytvorenie metód na anylýzu vplyvov 
rozličných socio-ekonomických aktivít na 
ekosystémy  

- tvorba metód na analýzu stavu 
a pružnosti ekosystémov 
EEA/SKI/08/001 
- vytvorenie a využívanie rámcového 
programu a indikátorov udržateľnej 
spotreby a výroby 
- podpora EUROSTATu a Európskeho 
centra pre udržateľnú spotrebu a výrobu pri 
vytvorení a používaní indikátorov 
o efektívnom používaní zdrojov 
- pravidelné zásobovanie informáciami 
Európske centrum pre udržateľnú spotrebu 
a výrobu 
Oprávnení žiadatelia: agentúry životného 
prostredia 
Publikácia výzvy: 7.1.2008 
Uzávierka: 21.4.2008 
Viac info:  
http://www.eea.europa.eu/tenders/eea-bss-08-01-call-for-proposal/eea-bss-08-0%2001-invitation-letter 
http://www.eea.europa.eu/tenders/eea-bss-08-01-call-for-proposal/eea-bss-08-0%2001-tor-etc-bd 
http://www.eea.europa.eu/tenders/eea-bss-08-01-call-for-proposal/eea-ski-08-0%2001-tor-etc-bd 

 
Identifikačné číslo: GR EAC 30/07 
Program: Celoživotné vzdelávanie 
Rozpočet: 901 miliónov EUR. Závisí od 
vybraného sektorového operačného 
podprogramu. 
Trvanie projektu: Závisí od vybraného 
sektorového operačného podprogramu. 
Cieľ výzvy: Prispieť prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania k rozvoju 
Spoločenstva ako spoločnosti založenej na 
znalostiach s udržateľným ekonomickým 
rozvojom, novými a lepšími pracovnými 
miestami, väčšou sociálnou súdržnosťou 
a súčasne garantujúc ochranu životného 
prostredia pre budúce generácie. 
Financované aktivity: školstvo, mobilita, 
vzdelávanie, medzinárodná spolupráca, 
výskum a vývoj 
Oprávnení žiadatelia: Individuálni 
žiadatelia, vzdelávacie inštitúcie, 
mimovládne organizácie. Závisí od 
vybraného sektorového operačného 
podprogramu. Žiadateľom môžu byť napr. 
základné, stredné a vysoké školy, 
samospráva, združenia obcí, miest 
a samosprávnych krajov, príspevkové 
a rozpočtové organizácie, verejné 
organizácie výskumu a vývoja, fyzická 
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osoba/živnostník, mimovládne, neziskové 
organizácie, právnické osoby). 
Publikácia výzvy: 02.10.2007 
 
Uzávierka:  
Programy Comeniusa Grundtvig: Mobilita 
31. január 2008 
Program Leonardo da Vinci: Mobilita 8. 
február 2008 
Programy Comenius, Leonardo da Vinci a 
Grundtvig: Partnerstvá 15. február 2008 
Program Jean Monnet 15. február 2008 
Programy Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci a Grundtvig: Mnohostranné 
projekty, siete a sprievodné opatrenia 
29. február 2008 
Program Erasmus: Mobilita 14. marec 
2008 
Leonardo da Vinci: Prenos inovačných 
mnohostranných projektov 14. marec 2008 
Prierezový program 31. marec 2008 
Viac info: http://ec.europa.eu/llp  
 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA/03/08 
Referenčné číslo: 2008/C 11/06 
Program: MEDIA 2007 
Rozpočet: 1 600 000 EUR na obdobie 
2007–2013, spolufinancovanie EK 50/75% 
oprávnených nákladov 
Cieľ výzvy: Zlepšiť európsku dimenziu 
audiovizuálnej odbornej prípravy 
prostredníctvom podpory vytvárania sietí 
medzi európskymi odborníkmi na 
vzdelávanie a ich mobility. 
Oprávnení žiadatelia: - skupiny 
európskych organizácií, ktoré svojimi 
aktivitami prispievajú k realizácií 
spomínaného cieľa 
Publikácia výzvy: 16. január 2008 
Uzávierka: 14. marec 2008 
Viac informácií: http://ec.europa.eu/media  
Kontakt:  
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálnu oblasť a kultúru  
EACEA  
Rue Colonel Bourg 135-139 
BE-1140 Evere 
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 

Identifikačné číslo výzvy: EACEA/28/07 
Referenčné číslo: 2007/C 311/14 
Program: MEDIA 2007 
Rozpočet: 12 250 000 EUR, 
spolufinancovanie EK vo výške 50% 
Cieľ výzvy: - rozvoj potenciálu 
v krajinách alebo regiónoch s nízkou 
audiovizuálnou produkčnou kapacitou 
a/alebo obmedzenou jazykovou alebo 
geografickou oblasťou 
Financované aktivity: - európsky film 
(fikcia alebo dokumentárny film s dĺžkou 
min. 60 minút) 
Oprávnení žiadatelia: - európske 
organizácie špecializujúce sa na 
medzinárodnú distribúciu európskych 
filmov 
Publikácia výzvy: 21. december 2007 
Uzávierka: 1. apríl 2008 a 1. júl 2008  
Viac informácií: http://ec.europa.eu/media 
http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/select/docs/28_guidelines_en.pdf  
Kontakt:  
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, 
audiovizuálnu oblasť a kultúru  
EACEA  
Rue Colonel Bourg 135-139 
BE-1140 Evere 
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu 
 
Program: Flámsky kooperačný program 
pre Strednú a Východnú Európu  
Rozpočet: 1 170 000 EUR 
Cieľ výzvy: Po podpísaní zmluvy medzi 
Flámskou vládou a Slovenskom (v roku 
2002) môžu flámske firmy, inštitúcie, či 
organizácie obdržať finančnú pomoc od 
Flámskej vlády pre zrealizovanie projektu 
v slovenských regiónoch. Zvýhodnené 
budú v predchádzajúcom období 
nadviazané kontakty a siete s dôrazom na 
obojstranne výhodné projekty. 
Uzávierka: 31. marec (poštová známka 
z 28. marca)  
Viac info:  
http://www.flanders.be/NASApp/cs/ContentServer?pagename=MVG_FL/Template/MVG_FL_Html_Detail&cid=1072097418816&enablelasturl=1&p=1053963211306 
 

 

Kontakt: 
Department of Foreign Affairs 
Foreign Affairs divison 
Boudewijnlaan 30 
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1000 Brussel 
E: projecten-bcoe@vlaanderen.be 
T: +32 2 553 59 20 
 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
Program celoživotného vzdelávania - 

Leonardo 
Stredná odborná škola organizuje 
lingvistický odborný tréning v trvaní 3 – 4 
týždňov v nemecky a anglicky hovoriacej 
krajine. Požadovaný vek študentov: 17 – 
21 rokov. 
Termín: Február / Marec 2009 
Vzdelávacie témy:  

• Kultúrne a administratívne 
informácie  

• Administratívna práca 
• Pomoc v každodennom živote 
• Komunitné aktivity 
• Starí ľudia 
• Podnikanie 
• Turizmus 

Kontakt: 
Lycée Schattenmann 
88, Grand’Rue 
67330 Bouxwiller 
Tél : 03.88.70.70.64 
Mail : contact@lycee-schattenmann.org 
www.lycee-schattenmann.org/ 
 

Partnerstvo pre miestne komunity 
Prioritou úradu sociálnych vecí 

mesta Lodž je podpora aktivít a kooperácie 
s nevládnymi organizáciami za účelom 
podpory ich kooperácie s lokálnymi 
komunitami v rámci mesta. 

Projekt “Partnerstvo pre lokálne 
komunity” stanovuje úlohu zaangažovať 
rozličné druhy organizácií prepojených s 
lokálnymi komunitami a zlepšenia životnej 
úrovne obyvateľstva . 

Účelom projektu je:  
• Vytváranie a stimulácia lokálnej 

identity 
• Aktivizácia lokálnych partnerstiev 

• Zlepšenie životných podmienok 
obyvateľstva 

• Motivácia obyvateľov pre rozvoj 
podporných aktivít  

 
Partneri pre projekt: 
Požadovaní sú partneri (asociácie, nadácie, 
lokálne komunitné rady, občianske 
skupiny),  ktorí  sú skúsení v 
kooperatívnych iniciatívach medzi 
lokálnymi komunitami a v rámci miest.  

Účelom kooperácie je: 
• Výmena skúseností a dobrých 

príkladov 
• Vytváranie medzinárodnej siete za 

účelom prevzatia iniciatívy 
vytvorenia spoločných iniciatív a 
projektov 

 
Kontaktná osoba: 
Krzysztof Lechowicz 
Social Affairs Department Director 
Tel. +48 42 638 46 23 
e-mail: k.lechowicz@uml.lodz.pl 
 

Partnerstvo redukcie CO2 
Bollington je malé mestečko v blízkosti 
Národného parku Peak District.  
Populácia: 7200 ľudí, 3200 domových 
jednotiek. 
Bollington sa snaží nájsť partnera pre 
projekt redukcie CO2. 
 
Cieľom komunity je: 
Vzdelávanie populácie o možnostiach 
spomalenia globálneho otepľovania.  
Podpora Bollingtonu pri redukcii CO2 
Zdieľanie poznatkov a skúseností 
s ostatnými komunitami bez predsudkov 
 
 
Kontakt: 
 Sonia Mysko - myskos@ntlworld.com 
 
VIA University College z Dánska, 
Fakulta vzdelávania a sociálnych štúdií 
hľadá partnerov pre Program 
celoživotného vzdelávania na úrovni 
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univerzít/fakúlt. Podporuje zapojenie 
študentov do programov 
Plánované aktivity: Fakulta vzdelávania 
a sociálnych štúdií vytvorila oddelenie pre 
medzinárodné projekty, ktoré sa bude 
venovať rozvoju týchto projektov, ako aj 
spoločným programom  
Ciele projektu: zvýšiť mobilitu študentov 
a profesorov, zvýšiť počet medzinárodných 
kurzov a programov v anglickom jazyku; 
byť partnerom spoločných projektov alebo 
ich aj manažovať 
Viac info: 
International Project Department  
Faculty of Education and Social Studies  
Skejbyvej 1  
8240 Risskov  
Denmark  
International Project Coordinators:  
Helle Villekold  
E-mail: hvj@viauc.dk  
Jannie Hesselbjerg  
E-mail: jah@cvumidtvest.dk 
 
Mestská rada Nottingham  hľadá 
partnerov pre projekt DECIFER 
(Digitálne podnikateľské ekosystémy 
a kreatívny priemysel pre hospodársku 
obnovu). 
Program: URBACT II 
Partneri: - mestá so silným zastúpením 
kreatívneho priemyslu 
Cieľ projektu: Projekt DECIFER plánuje 
využiť súčasnú technológiu inovatívneho 
digitálneho podnikateľského ekosystému 
generovaním ekonomických informácií 
o kreatívnom sektore a zlepšovaním 
prepojení medzi kreatívnymi priemyslami 
v celej Európe. 
Plánované aktivity: - mapovanie 
kreatívnych sektorov v európskych 
mestách 

- podpora rozvoja medzinárodných 
clustrov kreatívneho sektora 

- podpora úlohy kreatívneho 
priemyslu v hospodárskom 
a sociálnom rozvoji 
znevýhodnených mestských oblastí 

Náklady: nešpecifikované 
Uzávierka: 15. február 2008  
Viac informácií a kontakt:  
Mr Jem Woolley, European Officer 
Nottingham City Council 
Exchange Buildings North, Smithy Row 
Nottingham, NG1 2BS 
Tel: + 44 (0)115 9155092 
E-mail: jem.woolley@nottinghamcity.gov.uk  
http://www.nottinghamcity.gov.uk/international 
  

Región Wielkopolska hľadá partnerov 
na projekt zameraný na optimálne 
strategické  riadenie využívania 
obnoviteľných zdrojov energie. 
Program: INTERREG IV C 
Partneri: - miestne a regionálne 
samosprávy z členských krajín EÚ, najmä 
zo strednej a východnej Európy 

- univerzity 
- výskumné a vývojové inšitúty 

v oblasti poľnohospodárstva 
Cieľ projektu: Vypracovať optimálne 
strategické smernice pre využitie 
poľnohospodárskych materiálov na výrobu 
obnoviteľnej energie. 
Plánované aktivity: - konferencie, 
návštevy, výmena informácií a skúseností 
Náklady: nešpecifikované 
Uzávierka: október 2008 
Viac informácií a kontakt: 
Mr Ireneusz Krzymiński 
Marshal Office of the Wielkopolska 
Region in Poznan (Poland) 
Department of Agriculture and Rural Areas 
Tel. 00-48/0-61/64 75 315, Fax 00-
48/061/852 32 93 
E-mail: ireneusz.krzyminski@umww.pl 

rolnictwo@umww.pl 

Mimovládna organizácia z Krakowa 
hľadá partnerov na projekt zameraný na 
riešenia v oblasti výučby IKT. 
Program: Celoživotné vzdelávanie, 
Grundtvig 
Partneri: - mimovládne organizácie 

- inštitúcie vzdelávania dospelých 
- seniorské organizácie  
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Cieľ projektu: Rozvíjať debatu, výmenu 
názorov, myšlienok a skúseností medzi 
učiteľmi IKT a staršími študentami z 
partnerských krajín. 
Plánované aktivity: - diskusné stretnutia s 
učiteľmi IKT a staršími študentami,  

- vytvorenie internetovej stránky pre 
výmenu informácií o projektových 
aktivitách  

- katalogizácia informácií  
- testovanie vybranej aktivity v 

každej krajine 
Náklady: nešpecifikované 
Uzávierka: 15. február 2008 
Viac informácií a kontakt: 
Basia Kaszkur-Niechwiej, Manager and 
ICT teacher 
The Fullness-Of-Life Academy 
30-046  Kraków, ul. Lea 5a/4, Poland 
Tel. +48 12 294 81 35, +48 12 398 18 51  
e-mail: b.kaszur@apz.org.pl;  
www.apz.org.pl  
 
Mesto Collaldo Villalba (Španielsko) 
a mesto Sassuolo (Taliansko) hľadajú 
partnerov na projekt v rámci európskeho 
programu INTI. 
Program: INTI (Integrácia príslušníkov 
tretích krajín) 
Partneri: - miestne samosprávy 
Cieľ projektu: Rozvoj intervenčného 
modelu integrácie imigrantov 
Plánované aktivity: - analýza aktuálnych 
zdrojov a ich výkon pri poskytovaní 
miestnych služieb v oblasti imigrácie 

- definícia integrálneho 
organizačného modelu, ktorý 
umožní centralizovať imigračné 
politiky a využiť ich v rôznych 
oblastiach intervencie  

- vytvorenie a programovanie 
technologického intervenčného 
nástroja, ktorý umožní celkovú 
intervenciu 

- priečne aktivity v oblasti miestnej 
politiky (participácia, spolužitie, 
zamestnanosť...) 

Náklady: nešpecifikované 

Uzávierka: 31. január 2008 
Viac informácií a kontakt: 
Cyrille Maurin 
UPI-TECLA european office 
Union of Italian Provinces 
Association for the Local and European 
Transregional Cooperation 
Rue du Commerce, 124 
1000 Brussels - Belgium 
Tel: +32 (0)2 503.51.28, Fax: +32 (0)2 
514.34.55 
E-mail: c.maurin@upi-tecla.eu  
www.upi-tecla.eu 
 
 
Región Aquitaine (Francúzsko) hľadá 
partnerov na projekt týkajúci sa 
nerovností v oblasti zdravotníctva 
a primárnej starostlivosti. 
Program: Verejné zdravie 2008-2013  
Partneri: regionálne samosprávy a ďalšie 
organizácie aktívne v oblasti zdravotníctva 
Ciele projektu: Ponúknuť regiónom 
primerané riešenia na znižovanie 
nerovností v zdravotnej starostlivosti 
sprostredkovaním determinujúcich 
zdravotných faktorov a najmä prístupu 
k primárnej zdravotnej starostlivosti. 
Plánované aktivity: - prehľad literatúry  

- prieskum týkajúci sa praxe na 
regionálnej úrovni vo viacerých 
krajinách 

- výber a analýza inovatívnych 
aktivít a skúseností 

- série metód adaptovateľných na 
regionálnej úrovni 

- evaluácia 
- diseminácia 
 

Viac informácií a kontakt: 
Anne RIOU                                          
André OCHOA 
Région Aquitaine                                 
Observatoire Régional de la Santé 
d'Aquitaine (ORSA) 
Rue François de Sourdis, 14                
Rue Belleville, 103 ter 
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33077 Bordeaux Cedex                       
33000 Bordeaux 
FRANCE                                               
Tél. : +33 5 57 57 86 36                        
Tél. : + 33 5 56 56 99 60 
E-mail : anne.riou@aquitaine.fr            
E-mail : andre.ochoa@wanadoo.fr 
 
Krajské zastupiteľstvo Lancashire 
prichádza s iniciatívou vytvorenia projektu, 
ktorý by rozvinul efektívne nakladanie s 
energiou v oblasti verejného záujmu.  
Program: Inteligentná energia Európa 
Projekt sa orientuje na zefektívnenie 
využívania energií v dopravnej obslužnosti 
územia v oblasti miestnej samosprávy, 
sociálnych a zdravotníckych služieb. S 
využitím systémov plánovania a 
rozvrhnutia absolvovaných ciest a ich 
spojenia by malo dôjsť k redukcii 
duplikátnych ciest a teda k ušetreniu paliva 
bez zanedbania dopravnej obslužnosti 
územia a jednotlivcov, ktorí sú na tieto 
verejné služby odkázaní.  
Predpokladané trvanie projektu sú 3 
roky.  
Cieľom je vytvorenie dopravného servisu 
s priamym  zameraním na zabezpečenie 
zdravotníckych a sociálnych servisov, ako 
aj miestnej samosprávy.  
Obmedziť prebytočnú spotrebu paliva. 
Obmedzenie nákladov na jednu 
prepravovanú osobu. 
Využívanie logistiky a plánovania 
uskutočnených ciest pre viac pasažierov v 
jednom automobile smerujúcich do 
rovnakej oblasti. 
Obmedzenie počtu najazdených 
kilometrov. 
Zvýšiť objem služieb pre ľudí, ktorí sú 
odkázaní na zdravotnícke a sociálne 
prepravné služby. 
Zvýšiť spokojnosť prepravovaných osôb. 
Uzávierka: Marec 2008 

Kontakt: Mr. Stuart Wrigley 

Director of Strategic Planning & Transport  
Lancashire County Council 
stuart.wrigley@env.lancscc.gov.uk 
 

Kalendár, udalosti, konferencie 
28.1. - 1.2.2008 - Týždeň trvalo-
udržateľnej energie 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: www.managenergy.net/conference/2008.html 
 
28.-31.1.2008 -  Európska sieť sociálnych 
úradov: Spoločné stretnutie a activity 
Miesto konania: Brussels/ Lille 
Viac info: c_elena.curtopassi@regione.veneto.it, 
kstempien@unccas.org 
 
29.1.2008 – Druhé medzinárodné stretnutie 
o biomase, obnoviteľných zdrojoch energie 
a vody 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: psaraza@junta-andalucia.org 
 
29.1.2008 – Pričinenie sa miestnych 
činiteľov o udržateľnú Európu  
7th Konferencia o nakladaní s energiou 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.managenergy.net/conference/2008plenary.html 
 
29.1.-31.1.2008 – Rómska identita a 
kultúra za aktívne európske občianstvo 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: roberta.raineri@centrodoncalabria.it  
 
30.-31.1.2008 Plenárne zasadnutie 
Európskeho parlamentu 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://www.europarl.europa.eu/ 

 
31.1.-1.2.2008 – Štvrté európske fórum 
o eko-inovácii 
Miesto konania: Vienna, Austria 
Viac info: etapforum.eu@pracsis.be  
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5.2.2008 – Prečo ženy vedia podnikať 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: daniele.kernoa@thecentre.eu 
 
6.2.2008 – Pričinenie regiónov za 
udržateľný rozvoj a proti zmene klímy  
Miesto konania: Brusel 
Viac info: nrg4sd-secretariat@ej-gv.es 
 
6.-7.2.2008 – 73. Plenárne zasadnutie 
Výboru regiónov 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.cor.europa.eu/en/activities/index.htm 
 
9.2.2008 – Konferencia College of Europe 
v rámci Česko-slovenského týždňa  
Miesto konania: Český dom v Bruseli 
Viac info: 
Erik.Langer@coleurope.eu 
Zuzana.Rybanova@coleurope.eu 
 
 

18.-21.2.2008 Plenárne zasadnutie 
Európskeho parlamentu 
Miesto konania: Strasbourg 
Viac info: 
 http://www.europarl.europa.eu/ 
 
25.-26.2.2008 – Regióny za ekonomickú 
zmenu – zdieľanie najlepších príkladov  
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.htm 
 
31.3.- 1.4.2008 – Plánovanie a realizácia 
európskej komunikačnej kampane – 
Politické a pragmatické aspekty 
komunikácie v Európe.  
Miesto konania: Maastricht 
Viac info: e.hermens@eipa-nl.com 
 
3.-4.4.2008 – Nové štrukturálne fondy 
Miesto konania: Maastricht 
Viac info: l.borghans@eipa-nl.com

 


