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Vážení čitatelia,  
 
mesiace marec a apríl boli nielen v Bruseli, ale 
aj vo viacerých členských štátoch Únie 
očakávané najmä kvôli zrušeniu pasových 
kontrol na letiskách pre členov schengenského 
priestoru. Od 30. marca sa definitívne skončili 
hraničné kontroly dokladov totožnosti pri 
príletoch a odletoch v 9 členských štátoch 
Európskej únie (Slovensko, Slovinsko, Česká 
republika, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, 
Estónsko a Malta). Systém pasovej kontroly 
ostáva v platnosti ešte v Bulharsku, Rumunsku, 
Írsku a na Cypre, rovnako ako aj vo Veľkej 
Británii, keďže táto krajina nie je členom 
Schengenu. 
 
Európsky parlament oslávil na marcovom 
plenárnom zasadnutí v Štrasburgu 50. výročie 
svojho prvého zasadnutia v roku 1958. 
Slávnostného zasadnutia sa okrem predsedu 
EP Hansa-Gerta Pötteringa a europoslancov z 
27 členských štátov zúčastnil aj predseda 
Európskej komisie José Manuel Barroso, 
slovinský premiér Janez Janša a viacerí bývalí 
predsedovia Parlamentu, ako aj zástupcovia 
národných parlamentov členských krajín EÚ. 
1. apríla vypočul Európsky parlament 
Androulu Vassiliou, nástupkyňu cyperského 
komisára pre zdravie Markosa Kyprianou. 
Zmluva o EÚ stanovuje, že komisári musia byť 
najskôr zvolení v Európskom parlamente. Na 
to slúžia vypočutia kandidátov, podľa ktorých 
sa poslanci rozhodnú, ako budú hlasovať. 
V tomto prípade budúcu komisárku vypočul 
výbor pre životné prostredie, výbor pre 
poľnohospodárstvo, výbor pre vnútorný trh a 
výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. 
Poslanci EP budú o kandidátke na komisárku 
hlasovať na malom plenárnom zasadnutí v 
Bruseli 9. apríla. 
 
Členovia slovenskej národnej delegácie 
Výboru regiónov sa zúčastnia na 74.  
 
 

 
 
plenárnom zasadnutí 9. a 10. apríla v Bruseli. 
Predsedovia samosprávnych krajov budú 
zároveň v týchto dňoch rokovať 
s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva EK 
pre regionálnu politiku a to s novým 
riaditeľom oddelenia pre Slovensko 
Alejandrom Checchi Langom, ako aj so 
zástupkyňou generálneho riaditeľa Katarínou 
Mathernovou o čerpaní štrukturálnych fondov 
a o kohéznom fonde pre obdobie 2007-2013. 
Pracovne sa tiež stretnú s veľvyslancom SR pri 
EÚ Marošom Šefčovičom.  
V priestoroch Výboru regiónov sa uskutoční 
konferencia a výstava „Cities of the Future“ 
(8.-10.4.), ktorá sa zameria na „dobré 
skúsenosti“ pre trvalo udržateľný mestský 
rozvoj a to najmä v oblastiach mobility, 
dopravy, bývania a energetických riešení. 
Hlavnými organizátormi podujatia sú 
Generálne riaditeľstvo (GR) EK pre energiu 
a dopravu a GR EK pre podnikanie, Výbor 
regiónov, Eurocities, European Renewable 
Energy Council, Fedarene, Union of Baltic 
Cities, Región Valencia a ďalší. 
 
Dvojčíslo Inflow-u Marec – Apríl sa venuje 
vzniku Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu, hovorí o dialógu 
Komisie a verejnosti na poli kultúry. Bližšie 
popisuje nové ocenenie v oblasti regionálnej 
politiky udelené GR EK pre regionálnu 
politiku tzv. RegioStars Awards. Prináša aj 
prehľad úspešných projektov, výziev, ponúk 
partnerstiev a kalendár podujatí.  
Bratislavský samosprávny kraj Vás 
zároveň pozýva na Výstavu o regiónoch 
V4, ktorá sa koná od 14. do 18. apríla 
v priestoroch Výboru regiónov. 
 
 

Za Tím DSR Gabriela Zentková 
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Hlavná téma 

Európsky inovačný a technologický 
inštitút 

 
Európsky  parlament  podporil  na  
marcovom zasadnutí vznik Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu. 
Tomuto rozhodnutiu predchádzala 
niekoľkoročná diskusia odbornej 
verejnosti, súkromného sektora a politikov. 
Vzniká tak nový právny subjekt, ktorý 
bude združovať najlepšie tímy a 
univerzitné oddelenia zo strategických 
odborov z celej Európy. Inštitút má byť 
vlajkovou loďou vynikajúcich výsledkov 
vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume 
a v inováciách, ako aj strediskom 
najlepších "mozgov" a firiem, ktoré bude 
šíriť svoje výsledky po celej Európe.  
 

Hlavné úlohy inštitútu budú: 
 

• prilákať a integrovať najlepších a 
najtalentovanejších študentov, 
výskumných pracovníkov a 
personálu z celého sveta;  

• v spolupráci s priemyslom 
pracovať na vývoji a využití 
najmodernejších poznatkov 
a výskumu;  

• vzdelávanie absolventov vysokých 
škôl a študentov postgraduálneho 
štúdia;  

• pôsobenie v strategických 
oblastiach výskumu a inovácií, aj v 
oblastiach riadenia; 

• rozvíjanie riadiacich a 
výskumných kompetencií 
študentov - doktorandov;  

• šírenie skúseností týkajúcich sa 
vlastného modelu fungovania 
medzi univerzitami v EÚ;  

 

 
 
 
V súčasnosti ešte nie je jasné, ktoré 

európske mesto bude sídlom novej 
inštitúcie. Záujem prejavili Mníchov, 
Varšava, Budapešť a Wroclaw. 
Ambiciózny projekt spoločnej kandidatúry 
Viedne a Bratislavy na sídlo novej 
inštitúcie prezentovali predstavitelia 
Slovenska a Rakúska. 

 
Štruktúru inštitútu bude tvoriť 

Správna rada a tzv. Znalostné a inovačné 
spoločenstvá, ktoré by mali tvoriť 
minimálne tri partnerské organizácie 
(minimálne jedna vysokoškolská inštitúcia 
a jedna súkromná spoločnosť). Partnerské 
organizácie sa musia nachádzať 
v minimálne dvoch európskych krajinách. 
Zámerom je teda podporovať 
medzinárodnú spoluprácu súkromného 
a verejného sektora v oblasti výskumu 
a rozvoja inovácií. Finančne EÚ prispeje 
na vznik a fungovanie počas 6 rokov 309 
mil. EUR. Predpokladá sa aj  
spolufinancovanie zo súkromného sektora. 

   
 Ideovo bude inštitút prioritne 
zameraný na nasledovné oblasti:  

• vývoj nových informačno-
komunikačných technológií; 

• výskum obnoviteľných zdrojov 
energií; 

• klimatické zmeny. 
 
Bližšie informácie nájdete na 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.html 
 

Marek Dvorský – ŽSK 
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Aktuálne 

50 rokov od založenia Európskeho 
parlamentu 

 
Pred 50 rokmi, 19. 
marca 1958 po 
prvýkrát zasadlo 

Parlamentné zhromaždenie, predchodca 
dnešného Európskeho parlamentu. 
Európsky parlament začínal teda ako zbor 
delegovaných poslancov z jednotlivých 
členských parlamentov s konzultačnými 
právomocami. V tej dobe 6  členských 
krajín Európskych spoločenstiev malo 
spolu 168 miliónov obyvateľov. 
V súčasnosti je to jediná priamo volená 
inštitúcia EÚ, kde si občania Únie volia 
svojich zástupcov. Počet europoslancov za 
tú, ktorú krajinu, závisí od veľkosti 
krajiny, resp. od počtu jej obyvateľov. 
Aktuálne má 27 členských štátov takmer 
500 miliónov obyvateľov. Hlavným 
poslaním Európskeho parlamentu je 
spoluvytvárať európsku legislatívu. 
 
Na slávnostnom zasadnutí Parlamentu 
v Štrasburgu 12. marca oslávili jeho 50. 
výročie predseda Parlamentu Hans-Gert 
Pöttering, predseda Európskej komisie José 
Manuel Barroso, slovinský premiér Janez 
Janša, bývalí predsedovia Parlamentu a 
zástupcovia národných parlamentov 
členských krajín EÚ. Zo Slovenska sa na 
oslavách zúčastnil podpredseda NR SR 
Miroslav Číž.  
Súčasný predseda Európskeho parlamentu 
Pöttering vo svojom príhovore zdôraznil, 
že Lisabonská zmluva ešte viac posilní 
právomoci Parlamentu. V budúcnosti teda 
nebude možné prijať rozhodnutia o 
dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú 
občanov Európskej únie, bez súhlasu 
Európskeho parlamentu. Podčiarkol tiež 
spoluprácu s národnými parlamentmi: 
„Musíme sa usilovať o zachovanie tejto  

 
spolupráce“. Podľa predsedu Komisie 
Barrosa je silný Európsky parlament 
nenahraditeľným partnerom pre európske 
inštitúcie a najmä pre Európsku komisiu. 
Ocenil aj prínos Parlamentu k spoločným 
projektom.  
Za Radu EÚ vystúpil slovinský premiér 
Janez Janša. Podľa neho je existencia a 
činnosť Parlamentu od roku 1958 priamym 
odrazom pokroku, ktorý bol dosiahnutý v 
oblasti integrácie za posledných 50 rokov: 
„...Elimináciou hraníc, ktoré kedysi 
rozdeľovali Európu, prakticky celá širšia 
Európa žije v slobode a demokracii. To je 
úspech, ktorý sa oplatí oslavovať“. 
Do najbližších volieb Európskeho 
parlamentu (jún 2009) má Parlament 785 
europoslancov. Slovensko zastupuje 14 
europoslancov. V Parlamente sa používa 
23 oficiálnych jazykov, medzi nimi aj 
slovenčina, v ktorej môžu europoslanci 
vystúpiť počas plenárnych zasadnutí. Prvé 
priame voľby do Európskeho parlamentu 
sa uskutočnili v roku 1979. 
 
Viac info: 
http://www.europarl.europa.eu/ 
http://www.europarl.europa.eu/members/public.do?language=sk 
 

Tím KSK 
 

Recepcia “KUR U-D KULTUR” 

 
Zastúpenie Nitrianskeho samosprávneho 
kraja v Bruseli zorganizovalo v spolupráci 
s Asociáciou Európskych kúpeľov a s 
podporou Zastúpenia Slobodného štátu 
Bavorsko pri Európskej únii recepciu s 
názvom: “Kúpele a kultúra”.  
Recepcia sa uskutočnila 31. marca 2008 
v priestoroch historickej stavby 
Regionálneho zastúpenia Bavorska 
neďaleko Európskeho parlamentu. Mesto 
Nitra sa predstavilo ako kandidát na titul 
Európske hlavné mesto kultúry v roku 
2013 v samotnom centre Európskej únie, v 
Bruseli. 
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Po otvorení večera predstaviteľmi 
zastúpenia Bavorska zaznela prednáška na 
tému “Ekonomická dôležitosť Európskych 
kúpeľov na príklade Bavorska“ prednesená 
projektovým manažérom Asociácie 
Európskych kúpeľov Reinhardom Petrym. 
Po prednáške nasledoval príhovor 
primátora mesta Nitra Doc. Ing. Jozefa 
Dvonča, CSc. a predstavenie kandidatúry 
výkonným riaditeľom projektu Ing. 
Jaroslavom Dóczym. O výbornú atmosféru 
večera sa postarala a´capellová skupina 
Close Harmony Friends. 
Kultúrny zážitok doplnila degustácia 
niekoľkých druhov lahodného nitrianskeho 
vína. Celkovo možno povedať, že 
predstavenie európskych kúpeľov 
a slovenskej kultúry zanechalo  pozitívny 
ohlas na všetkých prítomných hosťoch.  
 

 Pavol Drlička - %SK  
 
 

Pod drobnohľadom 

Európsky kultúrny program: Zapojenie 
verejnosti 
 

Na prvom informačnom stretnutí 
novej kultúrnej stratégie organizovanom 
Európskou komisiou 19. februára v Bruseli 
vyhlásila generálna riaditeľka Generálneho 
riaditeľstva Európskej komisie pre 
vzdelávanie a kultúru Odile Quintinová: 
„Stretli sme sa v najväčšej rokovacej 
miestnosti, akú máme“. Prišlo takmer 
štyristo účastníkov. Vo svojom príhovore 
uviedla nosnú myšlienku celého nového 
programu svojho riaditeľstva: „Rok 2008 
ako rok realizovania novej stratégie pre 
kultúru“. Rok 2008 ako Rok 
medzikultúrneho dialógu má teda slúžiť 
k tomu, aby v rámci novátorskej stratégie 
Európska komisia podporila kultúru ako 
katalyzátor príležitostí, aby vyzdvihla jej 
dôležitosť v rámci rozvoja európskej 

politickej agendy a vyzvala predstaviteľov 
kultúry k novej, priamej forme dialógu. 

 
Quintinová považuje za hlavný 

nástroj úspešného aplikovania novej 
stratégie štrukturovaný dialóg medzi 
verejnými platformami, pracujúcimi 
s kultúrnou problematikou a agendou 
navzájom a hlavne s Európskou komisiou 
(EK). Ako najdôležitejšie otázky novej 
stratégie, ktorými sa bude EK zaoberať, sa 
ukazuje podpora a potenciál kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu a problematika 
jednoduchšieho prístupu ku kultúre, jej 
prostriedkom a problematike, rovnako ako 
podpora nástrojov na zbližovanie 
verejnosti s kultúrou, ako sú  digitalizácia, 
kultúrny turizmus, vzdelávanie, 
viacjazyčnosť a pod. Zapojenie sa 
verejnosti do priameho dialógu s EK 
sleduje možnosť zapojiť sa do novej 
platformy vybudovanej Komisiou na 
priamy dialóg. Výzva na prejavenie 
záujmu bola zverejnená 6. marca 2008 a je 
potrebné sa prihlásiť najneskôr do 15. 
apríla 2008. Taktiež ponúka možnosť 
zapojiť sa do diskusie na internetovom 
portáli: „DEMOKRACIA-DIALÓG-
DISKUSIA“, spustenom Komisiou 
začiatkom roka v rámci programu Plan-D. 

 
 Nová platforma, do ktorej sa môžu 
zapojiť organizácie pôsobiace v oblasti 
kultúry na úrovni verejnej spoločnosti, by 
tak mala byť prostriedkom na komunikáciu 
medzi občanom a európskymi inštitúciami 
a výsledky tohto dialógu zhodnotené 
Komisiou budú viesť k riešeniu 
komplexných otázok implementácie 
a čerpania štrukturálnych fondov, 
občianstva v rámci problematiky 
kultúrneho dialógu, zapojenia sa regiónov 
a miest do štruktúrovaného dialógu (na 
báze pracovnej siete regionálnych orgánov 
a kultúrnych organizácií, expertných 
skupín) ako aj informačných a poradných 
orgánov, ďalej transparentnosti 
(elektronický priestor pre dostupnosť 
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dokumentov), mapovania sektorov 
a možností medzi sektorovej spolupráce, 
otvoreného prístupu pre mladých umelcov, 
spolupráce medzi Európskymi inštitúciami 
a kultúrnymi organizáciami. Podľa 
Quintinovej sa kultúra stáva hlavným 
projektom Európy. 
 
 Dôvodom, prečo sa EK rozhodla 
zmeniť svoj prístup k spôsobu 
komunikácie s verejnosťou, a  taktiež 
nahliadaniu na problematiku novými 
očami je Lisabonská stratégia, ktorej 
hlavným cieľom je inovácia. Takto sa 
postupne bude inovovať vzťah kreativita -
vzdelávanie a kultúra - priemysel. 
Internetový portál „DEMOKRACIA-
DIALÓG-DISKUSIA“ bol spustený 29. 
januára a poskytuje možnosť adresovať 
svoje otázky a postrehy v rôznych 
oblastiach priamo Komisii. Výzva na 
zapojenie sa kultúrnych organizácií do 
štruktúrovaného dialógu bola zverejnená 6. 
marca 2008. Štruktúrovaný dialóg je 
príležitosť pre verejnosť, aby bol jej hlas 
vypočutý. 
 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html 
http://europa.eu/debateeurope/  
http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/civil_society_en.html 
 

 
Michal Kučerka – stážista DSR 

 
 

Zasaďme stromy pre našu planétu: 
Kampaň miliarda stromov 

 
„Zasaďme o miliardu viac stromov 

v roku 2008!“ 
 

Enviromentálny program 
Spojených národov 
(UNEP) Zasaďme 

stromy pre našu 
planétu: Kampaň 
miliarda stromov si 

kladie za cieľ zasadiť každý rok na celom 

svete o miliardu stromov viac. Myšlienka 
Kampane miliarda stromov pochádza od 
profesora Wangari Maathai, nositeľa 
Nobelovej ceny mieru. 

Jednotlivci, deti, mládežnícke 
skupiny, školy, mimovládne organizácie, 
farmári, súkromné firmy a organizácie, 
miestne, regionálne a národné vlády sú 
vyzvané k záväzku zasadiť strom. Tento 
záväzok môžu uviesť priamo na web -
stránke a môže predstavovať od jedného až 
po niekoľko miliónov vysadených 
stromov. 
Návod na zasadenie stromu, fotky 
kampane, súčasný stav celosvetovej 
plánovanej výsadby a počet celosvetovo už 
vysadených stromov v rámci iniciatívy 
Kampaň miliarda stromov, ako aj ďalšie 
informácie sú prístupné na:  
http://www.unep.org/billiontreecampaign/index.asp 

 
Tomáš Hruška – PSK 

 
 

Podpora projektov na zlepšenie 
spoločenskej zodpovednosti firiem 

 
 Európska komisia, Generálne 
riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel 
bude podporovať tzv. CSR projekty 
v priemyselnom sektore. Skratka CSR je 
anglického pôvodu a znamená Corporate 
social responsibility. Na Slovensku tento 
termín zatiaľ nemá ustálený preklad. 
Väčšinou je označovaný ako sociálna 
zodpovednosť podnikov, resp. zodpovedné 
podnikanie. Pojem sociálna zodpovednosť 
podnikov vyjadruje vzťahy podniku so 
všetkými zainteresovanými partnermi: 
 

• vlastníkmi; 
• zamestnancami; 
• úradmi verejnej správy; 
• dodávateľmi; 
• konkurentmi; 
• vzdelávacími inštitúciami; 
• zákazníkmi.  
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Iniciatíva komisie vychádza z tzv. 
Zelenej knihy ešte z roku 2001. Na 
projekty vyčlenila 510 000 EUR. Jeden 
projekt bude financovaný maximálne 
sumou 150 000 EUR. Výzva je otvorená 
do 23. mája tohto roku. Zatiaľ bude 
podporené len obmedzené množstvo 
projektov a iniciatív. Do budúcnosti sa 
však predpokladá široká podpora aktivít 
v tejto oblasti.  

 
Hlavným zámerom výzvy je 

zlepšenie sociálnej zodpovednosti 
európskych podnikov tak, aby prispievali 
k trvalo udržateľnému rozvoju a zvyšovali 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu. 

 
Špecifické ciele výzvy sú: 

• zvyšovanie povedomia o sociálnej 
zodpovednosti podnikov (vrátane             
malých a stredných podnikov) 
v určitom sektore. V tejto súvislosti  je 
potrebné  zdôrazniť sektorový prístup 
výzvy, na druhej strane nebudú 
podporované projekty v oblasti 
poľnohospodárstva, rybolovu a služieb; 

• podpora spolupráce podnikov a ich 
partnerov v otázkach sociálnej 
zodpovednosti podnikov; 

• hľadanie prepojenia medzi sociálnou 
zodpovednosťou podnikov 
a konkurencieschopnosťou, pričom 
tieto poznatky budú slúžiť ako podklad 
pre ďalšie rozhodovanie. 

 
Podporené budú najmä aktivity 

zamerané napr. na:  
 

• identifikáciu a mapovanie problémov 
(výziev) v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; 

• analýzu dopadu sociálnej 
zodpovednosti podnikov na trvalo 
udržateľný rozvoj 
a konkurencieschopnosť; 

• rozvoj dialógu medzi podnikmi 
a ostatnými zainteresovanými 

subjektmi v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov; 

• rast povedomia v danej oblasti; 
• vzdelávanie. 
 

Je dôležité aby projekty spájali 
niekoľko zainteresovaných subjektov, 
musia byť medzinárodné, sektorové 
a napĺňať hore uvedené ciele. Bližšie 
informácie a výzvu nájdete na: 
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_prop.htm  
 

 
Marek Dvorský – ŽSK 

 

RegioStars Awards 
 
     Po prvýkrát v histórii regionálnej 
politiky bola v roku 2008 vyhlásená súťaž 
o najinovatívnejšie regionálne projekty. 
Každý z 268 regiónov Európskej únie 
mohol prihlásiť svoj projekt 
spolufinancovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja v období 2000 až 
2006. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 18 
členských štátov s 71 projektmi. Nezávislá 
porota európskych odborníkov vybrala 26 
projektov do „užšieho výberu“. Cenu 
RegioStars získalo nakoniec 5 projektov 
a 2 projekty dostali špeciálne uznanie. 
Cieľom súťaže je nájsť dobré skúsenosti 
v regionálnom rozvoji a poukázať na 
originálne a inovačné projekty, ktoré by 
mohli zaujať a inšpirovať ďalšie regióny. 
 

Projekty súťažili v 4 kategóriách a mali 2 
hlavné témy: 
 

1.Regionálne ekonomiky založené na 
vedomostiach a technologických 
inováciách 
1.A Energetická efektívnosť 
a obnoviteľné energie 
1.B Technológie prispievajúce 
k zlepšeniu životného prostredia 
 
2.Trvalo udržateľný ekonomický 
rozvoj 
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2.A Podpora klastrov a obchodných 
sietí 
2.B Prenos technológií z výskumných 
inštitútov do malých a stredných 
podnikov 

 
Kritériá pre získanie ocenenia v roku 2008 
boli: 
1.Inovačný charakter projektu 
v regionálnom kontexte 
2.Potenciálny dopad na regionálnu 
ekonomiku 
3.Predpokladaná trvalá udržateľnosť 
projektu 
4.Výsledky projektu podporujúce miestne, 
regionálne a medzi regionálne partnerstvá 
 
Ceny boli slávnostne odovzdané 25. 
februára 2008 v Bruseli za prítomnosti 
komisárky pre regionálnu politiku Danuty 
Hübnerovej a predsedu komisie Pasquala 
Maragalla i Miru. 
Cenu RegioStars si prišli do Bruselu 
prevziať viaceré projekty a regióny, ktoré 
uvádzame v rubrike Úspešné projekty.  
Do súťaže RegioStars 2009 sa môže 
zapojiť aj Váš región, prihlášku je potrebné 
poslať do 15. júla 2008 na adresu:  
regio-stars@ec.europa.eu 
Podmienky súťaže, témy na rok 2009, ako 
aj kritériá výberu nájdete na internetovej 
stránke: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_fr.cfm?nmenu=4 

     Tím KSK 
 

Úspešné projekty 

Cena RegioStars  
Získali ju tieto projekty a regióny:  
V oblasti Energetická efektívnosť 
a obnoviteľné energie získal cenu projekt 
ENERGIVIE z regiónu Alsace, 
Francúzsko. Podporuje dopyt po 
zariadeniach spojených s obnoviteľnou 
energiou. Zahŕňa zdokonaľovanie 
zručností kvalifikovaných pracovníkov 
v oblasti slnečnej energie, vodnej energie 
ako aj v stavebných odvetviach. Tiež 

technické skúšky podporujúce nízku 
energetickú spotrebu budov. Boli 
vypracované štúdie o biopalivách, bioplyne 
a o geotermálnej energii. 
 
Kontakt:  

Jean-Luc SADORGE 
Riaditeľ pre poľnohospodárstvo, lesy, 
turistický ruch a životné prostredie 
Regionálnej rady v  Alsace  
jean-luc.sadorge@region-alsace.eu 
Rémy GENDRE 
Programový manažér ENERGIVIE  
remy.gendre@region-alsace.eu  
 
 
V oblasti Podpora klastrov a obchodných 
sietí získali ocenenia: Øresund Science 
Region za projekt Cross border triple helix 
collaboration v rámci Interregu medzi 
Švédskom a Dánskom. Ide o cezhraničné 
partnerstvo medzi spomínanými dvoma 
krajinami. Šesť inovačných platforiem 
spojilo regionálne orgány, podnikateľov 
a 14 univerzít z oboch pohraničných strán. 
Pracovali spolu v oblasti potravinárstva, 
logistiky, životného prostredia, 
informačných technológií, zdravia 
a dizajnu. 
 
Kontakt:  
Bengt STREIJFFERT 
CEO Øresund Science Region  
bengt.streijffert@oresund.lu.se 
Ulf ÅBERG 
Oddelenie ekonomického rozvoja a 
inovácií Regiónu Skåne  
ulf.aberg@skane.se 
 
Ocenenie v rovnakej kategórii získal aj 
projekt OpTIC Technium (Optronics 
Technology and Incubation Centre) 
z regiónu Wales, Veľká Británia. 
Optoelektronika je inovačná kombinácia 
optickej a elektronickej technológie. 
Aplikácie zahŕňajú komunikáciu optickým 
vláknom, DVD/CD optickú pamäť, 
telefón, displeje počítača, laserové 
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tlačiarne a digitálne fotoaparáty. Optic 
Technium je inkubačné centrum, ktoré 
poskytuje prístup k obchodnému centru 
a technologickému centru pre 
začiatky/začiatočníkov v optoelektronike. 
 
Kontakt:  
Damien O'Brien  
Úrad pre EÚ financovanie v regióne Wales  
damien.obrien@wales.gsi.gov.uk 
John Oliver  
Riaditeľ OpTIC Technium:  
john.oliver@optictechnium.com  
 
V oblasti Prenos technológií z výskumných 
inštitútov do malých a stredných podnikov 
získal cenu projekt EnviroINNOVATE z 
regiónu West Midlands, Veľká Británia. 
Ide o sieť univerzít, ktoré pomáhajú malým 
a stredným podnikom v regióne rozvíjať 
technológie a zaujímať sa o témy spojené 
so životným prostredím. V praxi to 
znamená monitorovanie a znižovanie 
emisií, rozvoj bio rozložiteľných obalov. 
Podnikatelia majú tiež prístup 
k odborníkom na univerzitách v regióne. 
 
Kontakt:  
Ralph HEPWORTH, 
Advantage West Midlands  
RalphHepworth@advantagewm.co.uk 
David TERRY 
Technologické informačné centrum, 
Birmingham City University  
david.terry@tic.ac.uk 
V tej istej kategórii bol ocenený projekt 
Centres for Industrial Collaboration (CIC) 
z regiónu Yorkshire and the Humber, 
Veľká Británia. Tento projekt predstavuje 
sieť Centier priemyselnej spolupráce, ktorá 
bola založená na to, aby pomohla 
podnikateľom spojiť inovácie a najnovšie 
výskumy z univerzít v Yorkshire 
a Humber. Podporuje to v regióne 
priemyselné inovácie, výskum a rozvoj. 
 
Kontakt:  

Kevin BENNETT  

Štátny úrad Yorkshire and the Humber  
kevin.bennett@goyh.gsi.gov.uk 
Richard SMITH 
Yorkshire Forward  
richard.smith@yorkshireforward.com 
 
 
Špeciálne uznanie dostali: grécky región 
South Aegean za projekt Floating, 
autonomous and environmentally friendly 
desalination unit a rakúsky región 
Niederösterreich za projekt Innovation 
Assistant. 
 

Tím KSK 
 

Fast Track Sieť Urbameco 
 
     V rámci programu URBACT I. bol 
spustený pilotný projekt nazvaný « Fast 
Track Sieť  URBAMECO ». Zameriava sa 
na integrovanú regeneráciu zanedbaných 
mestských oblastí, najmä na ich 
ekonomické oživenie a trvalo udržateľný 
mestský rozvoj. Tzv. Fast Track siete sú 
jedným z prostriedkov ako sa v praxi 
implementuje iniciatíva “Regióny za 
ekonomickú zmenu” (Regions for 
economic change).  
Zámerom je, aby siete založené pod 
programom URBACT II. boli formované 
mestami a zároveň riadiacimi orgánmi v 
rámci operačných programov schválených 
na regionálnej úrovni. Doteraz boli 
vytvorené dva pilotné projekty pod 
URBACT I: MILE a URBAMECO. 
Európska komisia a Monitorovací výbor 
URBACT žiadali, aby tieto typy sietí boli 
spustené čo najskôr. Stalo sa tak v marci 
2007. Prípravná, resp. rozvojová fáza 
pilotných projektov bola financovaná pod 
URBACT I., trvala do jesene 2007. 
Operačná, resp. implementačná fáza bude 
financovaná pod URBACT II, začala 
koncom roka 2007. Na činnosť a výsledky 
pilotných projektov dohliadal sekretariát 
URBACT a Európska komisia. Ich cieľom 
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bolo získať skúsenosti a podnety pre 
vypracovanie systému fungovania 
programu URBACT II.  
 
     Vedúcim partnerom projektu 
URBAMECO je Greater Lyon a 
Regionálna prefektúra (Francúzsko). 
Ďalšími partnermi sú mesto Belfast a 
Riadiaci orgán pre Severné Írsko (Severné 
Írsko), Birmingham a Advantage West 
Midlands (Anglicko), Göteborg a NUTEK 
(Švédsko), Constanta a Generálne 
riaditeľstvo riadiaceho orgánu pre 
regionálny operačný program Ministerstva 
rozvoja, verejných prác a bývania 
(Rumunsko), Lodz a Lodzkie Vojvodstvo 
(Poľsko), Wroclav a Riadiaci orgán 
Dolného Sliezska (Poľsko), Tatabania a 
Rada a Agentúra pre centrálny cezdunajský 
regionálny rozvoj (Maďarsko), Arnhem a 
Provincia Gelderland (Holandsko), Nea 
Ionia Magnesias a Riadiaci orgán pre 
región Thessalia (Grécko). 
 
Prípravná fáza projektu priniesla:  

Každé mesto vypracovalo City Dossier 
čiže štruktúrované a zrozumiteľné 
informácie o meste, o regióne a o obytných 
štvrtiach, ktorých by sa projekt mal týkať. 
Ďalej Realizačnú štúdiu, ktorá obsahuje 
informácie o relevantných politikách a o 
programoch na úrovni mesta a regiónu. 
Taktiež hĺbkové informácie o obytných 
štvrtiach, ktoré budú vybrané pre rozvoj 
Lokálneho akčného plánu (LAP). 
Zadefinovanie cieľov a očakávaných 
výsledkov LAP, ako aj informácie o 
politických a administratívnych systémoch 
na všetkých relevantných úrovniach. 
V každom partnerskom meste sa 
uskutočnila 2-dňová návšteva. Jej cieľom 
bolo zapojiť širší okruh investorov a 
potencionálnych partnerov do tohto 
projektu, ako aj hovoriť o riešeniach 
problémov a o možnostiach, ktoré sieť 
prináša. Aj vďaka týmto stretnutiam 
vznikol nový dialóg medzi riadiacimi 
orgánmi a miestnymi orgánmi. Prípravná 

fáza určila aj jasný cieľ pre aktivity v 
rámci projektu. 
 
 
Skúsenosti partnerov z prípravnej fázy:  

Pre niektoré mestá je to spôsob ako 
spolupracovať s riadiacimi orgánmi; 
odborník na danú tematiku je nevyhnutný - 
pracoval s vedúcim partnerom ako aj s 
ostatnými partnermi, aby zadefinovali 
celkovú organizáciu a metodológiu, ktorú 
budú používať; účasť riadiacich orgánov si 
vyžiadala dôkladnú rovnováhu a novú 
definíciu úloh; niektoré mestá, najmä z 
nových členských krajín mali problémy 
dostať v limite 3 mesiacov súhlas na 
spoluprácu a na zaplatenie príspevku; 
podobne bolo problémové vysvetliť celý 
systém programu rôznym partnerom. 
 
Do programu URBACT II. sa môžu 
zapojiť všetky európske mestá, regionálne 
a národné orgány, univerzity a výskumné 
centrá. Do tematických sietí a pracovných 
skupín je možné sa prihlásiť cez výzvy 
zverejňované na stránke URBACT-u. 
 
Kontakt na Urbameco:  
Rémy Nouveau 
Rnouveau@grandlyon.org 

 
Viac info: www.urbact.eu 

Tím KSK 
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Výzvy európskych programov 
a iniciatív 

 
Identifikačné číslo výzvy: VP/2008/002 
Program: Information and training 
measures for worker´s organisations 
Rozpočet: 3 600 000 EUR, financovanie 
do 90% 
Cieľ výzvy: Výzva je zameraná na 
dosiahnutie cieľov stanovených 
Lisabonskou stratégiou v oblastiach ako 
sú: zamestnanosť, sociálne veci , rovnosť 
príležitostí. 
Financované aktivity: aktivity súvisiace 
s implementáciou spoločných aktivít 
v sociálnej sfére interného trhu EÚ ako sú 
hlavne: rovnosť pohlaví a menová únia; 
aktivity napomáhajúce v dosiahnutí 
Lisabonskej stratégie, podporujúce silnejší 
a trvalý rast a možnosť nových pracovných 
príležitostí; podpora modernizácie 
európskeho sociálneho modelu, 
modernizácie obchodného a pracovného 
trhu, podpora zamestnanosti mladých, 
podpora ekologického prístupu 
v pracovnom práve, podpora stratégie 
zdravia a bezpečnosti, práce a rodinného 
života; všetky akcie na poli 
antidiskriminácie a rovnosti pohlaví 
Oprávnení žiadatelia: Verejné 
organizácie reprezentujúce zamestnaných 
na európskej, národnej či regionálnej 
úrovni 
Uzávierka: 25.4.2008 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/2008/vp_2008_002/call_en.pdf 

 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA/06/08 
Referenčné číslo výzvy:  2008/C 55/13 
Program: Erasmus Mundus, program 
Spoločná akcia pre zlepšenie kvality 
vyššieho vzdelania a podpora 
medzikultúrneho porozumenia v spolupráci 
s tretími krajinami  
Rozpočet: 3,3 mil. EUR, financovanie do 
75% 
Cieľ výzvy: Zlepšenie kvality vyššieho 
vzdelania v Európe a rozvíjanie spolupráce 

s tretími krajinami  za účelom podpory 
rozvoja ľudských zdrojov a uplatňovania 
dialógu a porozumenia medzi národmi 
a kultúrami. 
Financované aktivity: podpora 
Európskeho vzdelávacieho modelu vo 
svete; rozvoj schopnosti uplatnenia sa 
Európskeho vzdelávacieho modelu 
u študentov z tretích krajín a rozvoj služieb 
jeho dostupnosti v zámorí; vypracovanie 
projektov, štúdií na rozpoznanie schopnosti 
uplatniť sa; rozvoj spolupráce medzi 
vzdelávaním a výskumom, 
podnikateľstvom; medzinárodný tematický 
networking s inštitúciami tretích krajín 
Oprávnení žiadatelia: Inštitúcie 
poskytujúce vyššie vzdelanie a verejné 
alebo súkromné organizácie aktívne 
v oblasti vysokoškolského vzdelania 
z celého sveta   
Publikácia výzvy: 28.2.2008 
Uzávierka: 15.5. 2008 
Viac info: 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/call2008/documents/call_en.pdf 

 
 
Identifikačné číslo výzvy: EACEA/17/07 
Referenčné číslo výzvy: (2007/C 204/06) 
Program: Media 2007 – 
DEVELOPEMENT, DISTRIBUTION and 
PROMOTION 
Rozpočet: 1 500 000 EUR, financovanie 
do 50-60%  
Cieľ výzvy: Podpora rozvoja produkčných 
projektov určených pre európsky 
a medzinárodný trh v kategóriách: 
interaktívne práce na on-line aj off-line 
formátoch 
Financované aktivity: inovatívne  
interaktívne diela pre počítače, internet, 
mobilné telefóny, hracie konzoly; nové 
formátové koncepty pre digitálnu televíziu, 
internet a mobilné príslušenstvo so 
zjavnými znakmi interaktivity a 
naratívnosti 
Oprávnená žiadatelia: nezávislé 
spoločnosti pôsobiace v oblasti 
audiovizuálnej produkcie a produkcie 
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interaktívnych diel z EÚ a Európskej 
hospodárskej únie  
Publikácia výzvy: 1.9.2007  
Uzávierka: 15.4.2008 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/interactive/index_en.htm 
 

 

Identifikačné číslo výzvy: JLS/DPIP/2008 
Referenčné číslo výzvy: 1150/2007/EC 
Program: The Drug Prevention and 
Information Programme 2007-2013 
Rozpočet: 2150000 EUR, financovanie do 
80% 
Cieľ výzvy: predchádzanie a redukcia 
používania drog, závislostí a hrozieb; 
podieľanie sa na rozvíjaní informovanosti 
a podpora európskej stratégie v oblasti 
drog  
Financované aktivity: podpora 
medzinárodných akcií na zapojenie sa 
spoločnosti do stratégie; implementácia 
a rozvoj stratégie Európskej únie v tejto 
oblasti; organizovanie konkrétnych akcií 
na medzinárodnej úrovni 
Oprávnení žiadatelia: verejné a súkromné 
organizácie a inštitúcie, miestne orgány 
a oddelenia univerzít a výskumných centier 
zaoberajúce sa danou tematikou 
Publikácia výzvy: 25.9.2007 
Uzávierka: 14.4.2008 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/doc/ag_call_2007_en.pdf 

 
 
Program: The EU-China Managers 
Exchange and Training Programme 
Rozpočet: 23 mil. EUR, financovanie na 
báze mesačných príspevkov na živobytie 
Cieľ výzvy: podpora rozvoja skúseností 
čínskych a európskych manažérov MSP 
a neziskových organizácií; možnosť získať  
pozitívne skúsenosti pre mladých 
manažérov s novou kultúrou 
prostredníctvom jazykových kurzov 
Financované aktivity: tréning čínskych 
manažérov, tréning európskych 
manažérov, rozvoj medzi kultúrnych 
kapacít a skúseností, budovanie kapacít pre 
čínske organizácie 

Oprávnení žiadatelia: manažéri 
organizácií a podnikov od 26 do 40 rokov  
Uzávierka: 1.6.2008 
Viac info: 
http://www.metp.net.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=856 

 
Európska komisia vyhlasuje v rámci 
Roku medzikultúrneho dialógu 
fotografickú súťaž  s názvom: 
„Stretnutie kultúr na mojej ulici“ 
Téma: fotografie musia vyjadrovať 
myšlienku medzikultúrnej koexistencie 
a medzikultúrneho dialógu 
Podmienky na súťažiacich: miesto 
pobytu v EÚ 
Fotografie: v 2 formátoch: prehľad 
(255x369 pixelov / 9x13 cm) 
originál (najmenej 8 mega pixelov / 
2480x3508 pixelov až do 7016x9933 
pixelov / 59,4x84,1 cm v 300 dpi) vo 
všetkých bežných fotografických 
formátoch; je možné zaslať maximálne 3 
príspevky, ktoré musia mať názov a môžu 
obsahovať aj krátke vysvetlenie v rozsahu 
do 150 slov; na fotografiách nie je možné 
použiť nijaký materiál chránený 
autorskými právami 
Uzávierka: 30.6.2008 
Viac info: http://p28452.typo3server.info/834.html?L=19 

 
Generálne riaditeľstvo EK Vzdelávanie 
a Kultúra vyzýva organizácie pôsobiace 
v oblasti kultúry na úrovni verejnej 
spoločnosti k prejaveniu záujmu 
o participovanie na štruktúrovanom 
dialógu s EK 
Cieľ výzvy: Štruktúrovaný dialóg s EK na 
tému kultúra.  
Hlavnými témami sú: podpora kultúrnej 
diverzity a medzikultúrny dialóg; podpora 
kultúry ako katalyzátor kreativity v rámci 
Lisabonskej stratégie; podpora kultúry ako 
živého elementu v externých vzťahoch EÚ 
Hlavné témy: medzikultúrny dialóg; 
prístup ku kultúre; kultúrny a kreatívny 
priemysel 
Štruktúra programu: 1. oboznamovacie 
stretnutie v júni 2008 v Bruseli, kde sa 
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členské organizácie dohodnú na spôsobe 
prevedenia celej akcie vrátane všetkých 
technických vecí a celkovej agendy; 
plenárne zasadnutie v prvom semestri 2009 
a v druhej polovici roka stretnutie na tému 
bilancovania; koncom roka 2010 sa nové 
kultúrne fórum oboznámi s výsledkami 
dosiahnutými členskými štátmi, Európskou 
komisiou a spoločnosťou, za účelom 
spolupráce pri určení nového smerovania 
tejto politiky 
Oprávnení žiadatelia: kultúrne 
organizácie ako pracovné siete a skupiny, 
nadácie, profesionálne organizácie 
s nadnárodným alebo celoeurópskym 
pôsobením, schopné medzi sektorovej 
výmeny pohľadov a poznatkov o kultúre, 
pôsobiace výhradne v oblasti verejnej 
spoločnosti z členských krajín 
Publikácia výzvy: 6.3.2008 
Uzávierka: 15.4.2008 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/civil_society_en.html 

  
Identifikačné číslo výzvy: 
JLS/DAP/2007-1 
Referenčné číslo výzvy:  779/2007/EC 
Program: Daphne III (2007-2013) – 
Ochrana a boj proti násiliu na deťoch, 
mladých ľuďoch a ženách, ochrana obetí 
a rizikových skupín 
Rozpočet: 11 mil. EUR, financovanie do 
80 %  
Cieľ výzvy: ochrana detí, mladých ľudí 
a žien proti všetkým formám násilia 
a dosiahnuť vysoký stupeň zdravotnej 
ochrany, sociálnej pomoci a zlepšenia 
stavu obetí, predovšetkým z rizikových 
skupín a oblastí, kde problematika súvisí 
s verejným zdravím, ľudskými právami 
a rovnosťou pohlaví, rovnako ako 
ochranou práv dieťaťa, bojom proti 
znevažovaniu dôstojnosti a sexuálnym 
zneužívaním 
Financované aktivity: liečebné programy 
pre páchateľov násilia na deťoch, mládeži 
a ženách (mapovanie výskumu a výmena 
poznatkov); mapovanie existujúcej 

legislatívy štátov EÚ, jej dopad 
a efektivita; upozorňovanie na vzrastajúce 
hrozby vzdelávaním a informovaním; 
podpora tolerancie; štúdie, mapovanie 
a výskum (násilie v športových 
a rekreačných komunitách, zneužívanie 
a obťažovanie detí a mladistvých, násilie 
voči starším ženám); výskum 
a informovanosť - násilie v domácom 
a školskom prostredí, násilie a sexuálne 
obťažovanie na pracovisku, sexuálna 
politika a etika; výmena informácií, 
skúseností a partnerstvá 
Oprávnení žiadatelia: iba neziskové 
organizácie a verejné autority a inštitúcie, 
lokálne autority na kompetenčnej úrovni, 
univerzitné oddelenia a výskumné centrá 
z členských štátov 
Publikácia výzvy: 3.7.2007 
Uzávierka: 22.4.2008 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm 

 
 
Identifikačné číslo výzvy: 2008/170/ES 
Program: Spoločenstvo v oblasti zdravia 
Rozpočet: 28  541 003 EUR, financovanie 
do 60% 
Cieľ výzvy: rozvoj ochrany zdravia 
občanov; podpora zdravia za účelom 
redukcie zdravotných nerovností; rozvoj 
a podpora znalosti a informovanosti 
v otázkach zdravia 
Financované aktivity: podpora ochrany 
zdravia občanov; podpora prevencie 
a informovanosti, výskumov, získavanie 
poznatkov; nové prístupy a zapojenie 
nových aktérov v oblasti zdravia; 
odstraňovanie nerovností v členských 
štátoch a regiónoch tejto oblasti 
Oprávnení žiadatelia: neštátne 
organizácie, verejné orgány, verejné 
administratívy, univerzity a súkromné 
firmy z krajín EÚ ako hlavní partneri 
v projektoch  
Publikácia výzvy: 29.2.2008 
Uzávierka: 23.5.2008 
Viac info: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:056:0036:0062:SK:PDFF 
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Cena Európskeho parlamentu za 
žurnalistiku 
Cieľ súťaže: Cenou za žurnalistiku chcú 
poslanci vyzdvihnúť úsilie tých novinárov, 
ktorí sa zaoberajú európskou integráciou a 
ktorí pomohli občanom EÚ lepšie 
porozumieť ako fungujú európske 
inštitúcie  
Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu 
zúčastniť registrovaní novinári, ktorí sú 
občanmi EÚ. Svoje články a príspevky 
môžu posielať individuálne, alebo v rámci 
skupiny s najviac piatimi členmi. 
Prihlásené príspevky musia byť 
publikované alebo odvysielané v termíne 
od 1. mája 2007 do 30. apríla 2008 v 
jednom z oficiálnych jazykov EÚ 
Uzávierka súťaže: Prihlášky do prvého 
ročníka tejto ceny môžu kandidáti posielať 
od 15. marca do 15. mája. Mená víťazov 
budú zverejnené v októbri 2008  
Postup hodnotenia: Cena sa udelí v 4 
kategóriách: tlač, televízia, rozhlas a 
internet, pričom hodnotiť sa budú 
príspevky publikované od 1. mája 2007 do 
30. apríla 2008. Výberový proces bude 
pozostávať z 2 kôl. V tom prvom zhodnotí 
kandidátov v každom členskom štáte 
porota zložená zo zástupcov novinárskej 
obce. Z predloženého zoznamu kandidátov 
napokon v druhej fáze vyberie 
celoeurópska porota víťazov pre jednotlivé 
kategórie súťaže. O celkovom výsledku tak 
rozhodnú 3 europoslanci a 6 novinári, ktorí 
nesedeli v národnej porote 
Ceny pre víťazov: Víťaz každej kategórie 
si odnesie finančnú odmenu 5000 eur 
Viac info: 
https://www.eppj.eu/EPPJ_sk.html 

 

 

 
 
 
 

Ponuky na vytvorenie partnerstiev 
 
Dánska organizácia REG LAB 
a konzultačná spoločnosť Future 
Experience, v spolupráci s dánskym 
ministerstvom ekonomických 
a obchodných záležitostí hľadajú partnera 
na projekt týkajúci sa výmeny skúseností 
na miestnej alebo regionálnej úrovni 
v oblasti rozvoja podnikania, jeho podpory 
a kreativity   
Ciele projektu: výmena skúseností 
v oblasti rozvoja a dynamiky fungovania 
skúsených podnikov v kontexte 
regionálnych alebo miestnych iniciatív na 
podporu malých podnikov, medzi 
sektorovej spolupráce, inovácie a rastu  
Plánované aktivity: výmena skúseností za 
účelom vypracovania štúdie na tému, ako 
miestne a regionálne autority a úrady 
využívajú skúsenosti úspešných 
podnikateľov a inováciu, na podporu 
vývoja podnikania v jednom alebo 
viacerých sektoroch  
Viac info:  
Johanne Priem Bugge 
Future Experience 
+45 5051 3155 
jpb@futureexperience.dk 
 
-ezisková univerzitná nadácia Empresa 
(Fundación Universidad Empresa) 
pôsobiaca na poli spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi hľadá 
partnerské inštitúcie na zapojenie sa do 
spoločných aktivít na projektoch, hlavne 
v programoch ENPI, SUDOE, MED 
a networking. 
Ciele projektu: Zapojenie sa do aktivít 
a spolupráca na projektoch v rámci 
programov financovaných Európskou 
úniou. 
Plánované aktivity: spoločné akcie 
v oblasti: inovácia, manažment poznatkov 
a nové technológie 
Viac info:  
Ms. Consuelo García 
International Programmes Manager 
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Fundación Universidad Empresa de la 
Región de Murcia 
Tel: +34 968 899 899 
Fax: +34 968 36 41 32 
E-mail: consugar@um.es  
 
Autonómna provincia Trent hľadá 
partnera na projekt s názvom: 
„Turizmus vo vidieckych oblastiach“   
Ciele projektu: boj proti klesaniu 
obyvateľstva v horských oblastiach, boj 
proti geografickej a sociálnej izolácii za 
pomoci vytvárania pracovných príležitostí 
pre mladých podnikateľov v oblasti 
turizmu; rozvíjanie modelov trvalo 
udržateľného turizmu a náročného turizmu 
ako podporu okrajových horských oblastí 
s potenciálom turistických zdrojov. 
Plánované aktivity: podpora turizmu v 
horských vidieckych sídlach s kultúrnymi, 
prírodnými alebo remeselnými zdrojmi; 
podpora akcií zameraných na ochranu, 
bezpečie a podporu kultúrneho, prírodného 
a krajinného bohatstva a miestnych 
tradícií; presadzovanie vidieckeho turizmu,  
networking, spolupráca a vzájomná 
podpora miest a obcí v rozvoji horských 
oblastí; výstavba turistických dedín a iné 
akcie v danej téme 
Uzávierka: 14.4.2008 
Viac info:  
Mrs. Gabriella Valler  
Division for European Affairs 
Provincia Autonoma di Trento 
Via Romagnosi, 9 
38100 Trento (Italy) 
Tel: +39 0461 495359 
Fax: +39 0461 495362 
E-mail: gabriella.valler@provincia.tn.it  
 
Fínska výskumná a rozvojová 
spoločnosť „Sociálny rozvoj“ hľadá 
partnera v projektoch zameraných na 
životný cyklus a starnutie za účelom 
výmeny informácií a skúseností, ktoré by 
mohli viesť k vypracovaniu spoločného 
projektu.  
 

Ciele projektu: rozvíjať schopnosť 
starších žiť vo svojej domácnosti; 
zlepšovať kvalitu ich života pomocou 
informačno-komunikačných technológií 
Plánované aktivity: skúmať nové 
produkty,  inovácie služieb, efektívnosť 
nákladov na podporu zlepšenia života 
starších; podpora vzdelávacích aktivít na 
základe dosiahnutých poznatkov 
Viac info:  
Researcher Katariina Välikangas 
Social Developement Ltd  
Finland 
Email: katariina.valikangas@sosiaalikehitys.com 

 
Organizácia pre ženy, IMRM (Instituto 
de la Mujer de la Región de Murcia) zo 
Španielska hľadá partnerov (regionálne 
autority, organizácie alebo entity 
s predošlou skúsenosťou v programe) na 
vypracovanie projektu v programe 
DAPHNE III - boj proti násiliu na ženách 
a rovnosť pohlaví. 
Ciele projektu: rovnosť príležitostí medzi 
mužom a ženou; rovnoprávnosť 
v profesijnom prostredí, rodinnom 
a osobnom živote; boj proti násiliu 
páchanom na ženách; zamestnanosť 
a podnikateľstvo 
Plánované aktivity: nápravný program 
pre páchateľov násilia na ženách; 
ukazovatele a súvislosti, zbieranie 
podkladov k téme 
Viac info:  
Mr. Andreas Abad 
EUROPEAN PROGRAMMES 
IMRM 
Tel: 0034 968 375020 
Fax: 0034 968 357252 
Email: andres.abad@carm.es 
Web stránka: www.imrm.es 
 
Media City, nezávislá inštitúcia 
univerzity vo fínskom meste Vaasa, 
hľadá univerzity a vzdelávacie inštitúcie na 
vypracovanie projektu v programe 
eContentPlus, v oblasti výučby cudzích 
jazykov, a partnerov z oblasti grafického a 
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web dizajnu, marketingu, a elektronickej 
výučby. 
Ciele projektu: zapojiť sa do výziev 
Európskej komisie ako účastníci a partneri 
na projekte POLL- portál pre výučbu 
jazykov, ktorý vypracovala MediaCity 
Plánované aktivity: výstavba 
tréningového portálu na výučbu 5 
najrozšírenejších jazykov Európy 
založenom na pedagogických princípoch 
a nových postupoch v oblasti výučby 
cudzích jazykov, pre študentov a ich 
učiteľov, školiteľov a lektorov   
Uzávierka: jún 2008 
Viac info:  
MediaCity 
B6, PB 311  
65101 Vasa  
Finland  
Fax: 0035 863 247 470 
E-mail: mesch@abo.fi  
simon.staffans@abo.fi  
 
-ezisková organizácia Asociácia 
špeciálneho vzdelávania a oblastný úrad 
Tczew hľadajú partnera v rámci 
projektu: „Mám právo na existenciu!“, 
zameraného na starostlivosť 
o handicapovaných a znevýhodnených 
občanov. 
Ciele projektu: európsky rozvoj a podpora 
systémov informačných a poradenských 
centier pre postihnutých; vybudovať sieť 
inštitúcií poskytujúcich služby pre 
postihnutých a modernizácia podporných 
systémov a rehabilitácie; sociálna 
a profesijná podpora pre postihnutých, ich 
rodiny a zamestnanie 
Plánované aktivity: konferencie a výmena 
skúseností, vzdelávanie, tréning 
a zamestnanosť, art-terapie a športové 
aktivity pre postihnutých a ich rodiny; 
školenia pre zamestnancov inštitúcií 
poskytujúcich služby postihnutým, tréning 
terapeutov, sociálnych pracovníkov  
a dobrovoľníkov; workshopy, rehabilitačné 
tábory, programy na pomoc postihnutým 
a ich rodinám, a rôzne akcie v danej oblasti   

Viac info:  
Wojciech Rinc 
Association for Special Education 
ul. Grunwaldzka 1 
83-110 Tczew 
Poland 
wrinc@wp.pl 
www.sosw-tczew.internetdsl.pl/snrss   
 
Španielska provincia Malaga hľadá 
partnera v rámci programu DAPH-E 
III na vypracovanie projektu s názvom: 
„Prevencia rodového násilia a iných 
prejavov násilnosti medzi mladými ľuďmi 
vo vidieckych sídlach. 
Ciele projektu: poukázať a informovať 
mladých o probléme rodového násilia, za 
účelom prevencie násilného správania sa; 
rozpoznať problémy týkajúce sa násilností 
na medzinárodnej úrovni; výmena 
informácií a skúseností v danej oblasti, 
materiály a príručky pre rodičov a učiteľov 
na podporu povedomia detí o redukcii 
rodového násilia, podpore rovnosti vo 
vzťahoch a o riešení konfliktov nenásilnou 
cestou  
Plánované aktivity: výmena skúseností 
a informácií v danej téme na 
medzinárodnej úrovni; zvyšovanie 
povedomia a poukazovanie na problém 
prostredníctvom workshopov na úrovni 
žiakov stredných škôl, informačná kampaň 
zameraná na učiteľov a rodičov; 
networking učiteľov a rodičov, 
komunikačný plán a akcie spojené s danou 
tematikou 
Uzávieka: 22.4.2008 
Viac info:  
Contact Person Diputación de Málaga  
Unidad de Recursos Europeos  
Pacifico, 54 Edificio A Módulo D 1ª planta 
29004 Málaga Spain  
Mariló Recio   
E-mail: mlrecio@malaga.es 
Tel: 0034 952 069 225 
Luisa Morilla   
E-mail: mlmorilla@malaga.es 
Tel: 0034 952 069 246 
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Vzdelávacie centrum dospelých vo 
švédskom meste Sotenäs hľadá 
partnerskú organizáciu, aktívne 
pracujúcu v oblasti „skrytých 
znevýhodnení” (tiež nezjavné 
postihnutia), v kontexte vzdelávania 
dospelých a zamestnanosti 
Ciele projektu: nájsť nové metódy a 
zvýšiť porozumenie a znalosti pre ľudí so 
skrytým znevýhodnením (napr. dyslexia, 
diskalkulia) v oblasti vzdelávania a 
zamestanosti 
Plánované aktivity: výmena informácií, 
skúseností a networking; zapojenie sa do 
projektov vyhlasovaných EÚ; riešiť 
problémy znevýhodnených v kontexte 
sociálneho dopadu; individualizovať 
tréning a zapojiť dospelých so 
znevýhodnením do procesu výučby za 
účelom dosiahnuť zlepšenia na poli 
vzdelávacích metód 
Viac info:   
Anita Tóth  
West Sweden Office 
E-mail: anita.toth@westsweden.se  
 
Grécka samospráva Trikala hľadá 
partnera v programe Interreg IVC na 
projekt s názvom: „BICYCLE ECO-
TRA-SPORT“ , so zameraním na 
ochranu životného prostredia a rizík, 
energiu a trvalo udržateľnú dopravu  
Ciele projektu: prostredníctvom kampaní 
zameraných na zmenu postoja verejnosti 
a autorít k používaniu bicyklov a iných 
alternatívnych dopravných prostriedkov  v 
bežnej doprave; prepojenie ideí 
a skúseností v oblasti ekologickej cyklo 
dopravy na báze projektu zameranom na 
medzi regionálny networking a spoluprácu 
partnerov; rozpoznanie a zdieľanie 
skúseností a znalostí v oblasti začlenenia 
trvalo udržateľnej mobility a cyklisticky 
v mestskom prostredí; vybudovať plán 
cyklo trás a ciest, vytvoriť mapy 
cyklistických cestičiek a značenia 
s prepojením na geografický informačný 
systém (GIS), na zabezpečenie pohodlia 

a bezpečnosti cyklistov; ochrana životného 
prostredia, prírodného a kultúrneho 
dedičstva a uchovania energetických 
zdrojov; podieľanie sa na rozvíjaní 
mestskej organizácie  
Plánované aktivity: zadefinovanie si 
priorít a vytvorenie príručky najlepších 
skúseností za účelom rozvíjať a zapojiť 
lokálne autority do problematiky mobility; 
rozvíjať nástroje výučby a nové poznatky 
na špecifické zapojenie manažmentu v eko 
cyklistickej doprave; zozbieranie 
a publikácia výsledkov (konferencie, web 
stránky, brožúry, CD, DVD a iné 
audiovizuálne materiály); definícia 
inovatívnej lokálnej politiky v oblasti 
ekologickej cyklo dopravy, apelácie na 
povedomie verejnosti a priblíženie použitia 
bicyklov ako alternatívny spôsob prepravy; 
rozvíjanie a rozširovanie štruktúr 
a modifikácií pre chodcov a ľudí 
s postihnutím; obnova a úprava ciest za 
účelom obmedzenia rýchlosti a vo 
všeobecnosti za účelom vytvorenia 
bezpečnejších a pokojnejších ciest; zapojiť 
občanov do plánovania a zodpovednosti za 
mestské problémy 
Viac info:  
Mrs Vasiliki VOKA 
Municipality of Trikala  
5 Ap. Iakovaki str  
42100 TRIKALA  
GREECE  
Tel: +302431073888  
E-mail: voka@deka-trikala.gr 
 
Únia Talianskych provincií (UPI-
TECLA) hľadá partnera v programe 
DAPH-E III zameranom na 
zrovnoprávnenie žien a mužov a boj 
proti násiliu a rodovej diskriminácii, 
prostredníctvom kampane podporujúcej 
vzdelávanie a zvyšovanie povedomia 
o probléme. 
  
Ciele projektu: kampaň zameraná na 
adolescentnú a mladú mužskú populáciu 
v športových odvetviach bude zameraná na 
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boj proti násiliu a šovinizmu a na podporu 
disciplíny a dialógu a prekonanie rodových 
nerovností a stereotypov 
Plánované aktivity: na príkladoch typicky 
mužských a zmiešaných športov podporiť 
vplyv trénerov ako vodcov v úlohe na boj 
proti šovinizmu, stereotypom a násilnému 
správaniu; vývoj a testovanie 
komunikačných stratégií na podporu 
projektu; výskum na poli správania sa 
v praxi prostredníctvom rozhovorov; 
výučba konkrétnych skupín a zvyšovanie 
ich povedomia o probléme; vymyslieť 
model konkrétnych akcií, ktoré môžu byť 
v danej téme prínosom 
Viac info:  
Cyrille Maurin  
UPI-TECLA european office 
Rue de Commerce 124 
1000 Brusel, Belgicko 
Tel: 0032 2 503 51 28  
Fax: 0032 2 514 34 55    
E-mail: c.maurin@upi-tecla.eu   
 

Kalendár, udalosti, konferencie 

Výstava o regiónoch krajín V-4 
 
Od 14.4. do 18.4.2008 sa v Bruseli 
v priestoroch Výboru regiónov uskutoční 
výstava prezentujúca 56 regiónov 
vyšehradských krajín, t.j. Slovenskej 
republiky, Českej republiky, Maďarska 
a Poľska. Výstavu organizuje Bratislavský 
samosprávny kraj v spolupráci so 
slovenskou delegáciou vo Výbore 
regiónov. Záštitu nad výstavou prevzal 
prezident Výboru regiónov Luc Van den 
Brande. 
 
Výstava “V4 REGIÓNY A  ICH 
SÍDELNÉ MESTÁ“ je základnou 
informáciou o spolupráci regiónov 
stredoeurópskych krajín združených vo 
Vyšehradskej skupine (V4). Názov tejto 
skupiny vznikol podľa severomaďarského 
mestečka Višegrád, v ktorom sa 15.2.1991 

stretli prezidenti Československa - Václav 
Havel, Maďarska - Árpád Göncz a Poľska 
- Lech Walesa. Na tomto stretnutí 
podpísali Deklaráciu o úzkej spolupráci 
týchto troch (dnes štyroch) krajín na ceste 
k európskej integrácii. Keď boli vo 
všetkých krajinách V4 ustanovené vyššie 
územné celky ako samosprávne 
koncipované regióny s vlastnými volenými 
zastupiteľskými orgánmi, bolo iba otázkou 
času, kedy vznikne iniciatíva za ich 
vzájomné prepojenie v duchu spolupráce 
štátov, ktorých sú súčasťou. Stalo sa tak 
v poľskom Krakove 11.10.2004, kde 
vzniklo Fórum regiónov V4.  
 
Výstava a s ňou spojená publikácia bola 
prvýkrát prezentovaná na 2. regionálnom 
fóre krajín V-4, ktoré organizoval v roku 
2005 Bratislavský samosprávny kraj. 
Výstava má putovný charakter a po 
úspešnom absolvovaní svojho turné 
v mnohých regiónoch krajín V-4 začína 
svoju prezentáciu aj mimo regiónov 
vyšehradských krajín. Symbolicky túto 
premiéru začína v hlavnom meste Európy 
v Bruseli. 
 

Z príležitosti výstavy sa 17.4.2008 

o 13.00h v budove Výboru regiónov v 
Bruseli, rue Belliard 99–101, uskutoční 
slávnostná recepcia. 
(R.S.V.P. gleinerovicova@region-bsk.sk) 

 

Ladislav Snopko, autor výstavy a 
publikácie 

 
 
8.-10.4.2008 Konferencia a výstava Cities 
of the Future 
Miesto konania: Výbor regiónov, Brusel 
 
Viac info: 
http://www.toad.cor.europa.eu/sur/TakeSurvey.asp?PageNumber=1&SurveyID=35H6p303m7m0G 

9.-10.4. 2008 74. Plenárne zasadnutie VR 
Miesto konania: Brusel, Charlemagne 

Viac info: www.cor.europa.eu 
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9.-10.4.2008 Malá plenárna schôdza 
Európskeho parlamentu v Bruseli 
21.- 24.4.2008 Plenárne zasadnutie 
v Štrasburgu, Francúzsko 
Viac info: 
http://www.europarl.europa.eu/activities.do?language=SK 

Zasadnutia jednotlivých výborov:  

15. 4. 2008 Výbor ECOS 
16 .4. 2008 Výbor CONST 
17 .4. 2008 Výbor COTER 
18 .4. 2008 Výbor RELEX 
25 .4. 2008 Výbor DEVE 
29 .4. 2008 Výbor EDUC 
30 .4. 2008 Výbor EDUC 
Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 
Viac info: www.cor.europa.eu 

14.-17.4.2008 Organizácia Inclusion 
Europe organizuje workshop a exkurziu na 
tému „Integrovaná Európa“ o integrácii 
detí s postihnutím do bežných škôl 

Miesto konania: Graz, Rakúsko 

Viac info:  
www.inclusion-europe.org/main.php?lang=EN&level=2&s=84&mode=nav1&n1=707 

 
16.4.2008 Úloha rodiny v regiónoch: 
Výsledky siete Rodina z talianskeho 
regiónu Province Autonome de Trento 
 
Miesto konania: Výbor regiónov, Brusel 
Viac info: v.rodaro@alpeuregio.eu 

16.4.2008 Sociálny dopad mestských 
regeneračných opatrení 

Miesto konania: Brusel, Európsky 
parlament, Rue Wiertz 

Viac info: mdioudonnat@rics.org 
 
17.4.2008 Stretnutie regionálneho 
parlamentu a regionálnej vlády provincie 
Noord Brabant v Bruseli 
Miesto konania: Brusel 

Viac info: Hhoman@brabant.nl 
 
24.-25.4.2008 Konferencia na tému 
Integrácia mladých ľudí na pracovný trh, 
organizovaná v rámci slovinského 
predsedníctva EÚ. Konferencia bude 
zameraná na konkrétne postupy a riešenia 
zamestnanosti mladých ľudí. 
Miesto konania: Brdo, Slovinsko 
Viac info: 
http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/index.html 
 
28.-29.4.2008 Európska sieť pre 
podnikanie a inováciu (EBN) organizuje 
seminár s názvom: ”Vývoz vášho modelu 
biznisovo-inovatívneho centra a 
valorizácia poznatkov v a mimo Európy” 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.ebn.be/content/main.asp?PageID=249 

 
7.5.2008 Európske sporiteľne: Staviteľky 
európskych regiónov 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
nancy.lockkamper@savings-banks.com 
 
13.5.2008 Quo Vadis, Cuba – Prechodné 
scenáre na konci Kastrovej éri, spoločná 
konferencia Konrad-Adenauer-Stiftung a 
Robert-Schuman Stiftung 
 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: bous@eukas.be 
 
15.5.2008 Inovačný manažment územia: 
Návrhy budúcich výziev pre Barcelonu 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: barcelofm@diba.cat 

22.5.2008 Prímestská dimenzia spoločnej 
poľnohospodárskej politiky: stanovisko 
regiónov „Purple“ 

Miesto konania: Brusel, Výbor regiónov 

Viac info: www.purple-eu.org, 
mathieu.simon@iledefrance-europe.org 

 


