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Milí čitatelia, 
 

1. januára 2007 sa 
rodina Európskych štátov 
rozrástla z 25 na 27 členov. 
Do Únie pristúpilo Bulharsko 
a Rumunsko. Po siedmich   
rokoch   tvrdých   príprav   sa 

 podarilo týmto dvom krajinám pripojiť 
k EÚ. Môžeme konštatovať, že tieto členské 
krajiny prešli jedným z najtvrdších 
„výberových konaní“ na člena Európskej 
únie a to z dôvodu potreby reformovať 
základné piliere spoločenského života.  
Rozšírenie o tieto dva členské štáty 
rozpútalo diskusiu o tom, kde a aké sú 
hranice možností EÚ rozširovať sa. 
Predseda Európskej komisie Barroso 
povedal, že je dôležité zotrvať v procese 
rozširovania na jednej strane a na strane 
druhej si treba uvedomiť kapacity, ktoré EÚ 
má. Tieto dve tézy zhrnul predseda Barroso 
do 3C: Konsolidácia (consolidation), 
podmienenosť (conditionality), komunikácia 
(communication), ktoré majú pomôcť pri 
rozširovaní EÚ.  
V prípade Turecka odznel názor, že 
rokovania majú zostať „živé.“ Znamená to, 
že citlivé otázky budú v procese prístupu 
pozastavené, ale bude sa postupne pracovať 
na otázkach nekonfliktných pre obidve 

strany. Podobný model bol zvolený aj pre 
krajiny Balkánu, ktoré žiadajú o členstvo 
v EÚ.  
Téma rozširovania Európskej únie zostáva 
stále aktuálna a otvorená. Je však dôležité 
poznamenať, že pre ďalší úspešný 
ekonomický rozvoj tohto priestoru je nutné 
byť jednotný a  konkurencieschopný 
v súčasnom globálnom svete.  
 
 

V januárovom čísle INFLOW-u Vám 
ponúkame prehľad aktivít a cieľov 
nemeckého predsedníctva európskej Rady. 
V rubrike Aktuálne nájdete horúce novinky 
týkajúce sa súťaže o prestížny titul Európske 
hlavné mesto kultúry pre rok 2013. V 
ďalších článkoch Vám predstavíme 
monitorovaciu sieť pre územne plánovanie 
EPSON a priblížime Vám aj novinky 
programu Erasmus, ktorý tento rok oslavuje 
20. výročie svojho vzniku. Pod drobnohľad 
sme si tento krát zobrali priority Európskej 
komisie na rok 2007. 
 
 
Prajeme Vám inšpiratívne čítanie! 
 
 
Štefan Maceják, BBSK 
Gabriela Kukučková, komunikačná manažérka
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HLAVNÁ TÉMA 

Nemecké predsedníctvo: ciele a zámery 

Polročné nemecké 
predsedníctvo v  
Európskej    únii    sa 

 oficiálne začalo 1. januára, deň odkedy sa 
nemecká spolková kancelárka Angela 
Merkelová stala predsedníčkou Európskej 
rady. Motto nemeckého predsedníctva znie: 
« Spoločne sa Európa vydarí. » 
V Únii vládnu veľké očakávania v súvislosti 
s obnovením ratifikačného procesu 
európskej ústavnej zmluvy, ktoré by sa 
mohli naplniť v čase, kedy EÚ predsedá jej 
najväčšia krajina a zároveň jej najväčší 
prispievateľ do spoločného rozpočtu. 
Najdôležitejšími podujatiami nemeckého 
predsedníctva bude marcový a júnový 
summit, ako aj berlínske oslavy 50. výročia 
podpísania Rímskych zmlúv (25. marca 
2007), ktoré položili základ dnešnej EÚ. Pri 
tejto príležitosti všetky členské štáty v 
zastúpení najvyšších predstaviteľov, 
predseda Európskej komisie José Manuel 
Barroso a zástupcovia Európskeho 
parlamentu podpíšu Deklaráciu o bližšej a 
lepšej spolupráci pre spoločnú budúcnosť.  
Podľa slov predsedu Barrosa je nemecké 
predsedníctvo v tomto období veľmi 
dôležité a to z dôvodu, že Nemecko je 
jednou z najsilnejších členských krajín Únie 
a bude schopné presadzovať medzi 
ostatnými členskými krajinami kompromis v 
citlivých otázkach, ktorý je dôležitý pre 
ďalší rozvoj Európskej únie.  
Oživenie euroústavy je prioritou číslo jeden 
pre nemecké predsedníctvo. V pláne sú 
rozsiahle konzultácie o budúcnosti európskej 
ústavnej zmluvy s členskými štátmi, keďže 
tento dokument je v slepej uličke po tom, 
ako ho odmietli holandskí a francúzski 
voliči v referendách. Berlín na základe 
výsledkov konzultácií načrtne a na summite 
v júni 2007 predloží časový plán a možnosti 
riešenia reformy inštitúcií únie, tzv. 
cestovnú mapu.  

Snaha o znovuotvorenie diskusie je nielen 
víziou Nemecka, ale aj nasledujúcich dvoch 
predsedníctiev (Portugalska a Slovinska). 
Systém predsedníctiev v súčasnosti funguje 
na spolupráci po sebe nasledujúcich troch 
predsedajúcich krajín. Táto spolupráca má 
zaručiť dobrý štart jednotlivých politických 
rozhodnutí a zároveň ich následnú politickú 
kontinuitu v rámci EÚ. 
Nemecké predsedníctvo chce naďalej 
podporovať proces rozširovania únie, hoci 
bude prísnejšie posudzovať nielen 
pripravenosť kandidátov, ale aj vlastnú 
schopnosť EÚ prijať nových členov. Na 
programe bude aj turecká otázka a ďalší 
postup v prístupových rokovaniach s 
Ankarou, ktoré sú momentálne čiastočne 
zmrazené. 
Nemecko bude klásť dôraz na stabilitu 
západného Balkánu, pričom kľúčové budú 
rokovania o budúcom štatúte Kosova, ktoré 
EÚ podporuje. 
Ďalšou z priorít je schválenie európskeho 
akčného plánu pre energetickú politiku. 
Keďže Berlín má voči jadrovej energii 
značne odmietavý postoj, zatiaľ čo viaceré 
štáty vrátane Francúzska tento druh energie 
do veľkej miery podporujú, môžeme 
očakávať isté komplikácie. 
Berlín sa bude snažiť aj o prehĺbenie 
partnerstva s Ruskom a o začatie rokovaní s 
Moskvou o novej dohode o spolupráci. 
Ďalšími prioritami sú klimatické zmeny, 
hospodárska a sociálna politika, dokončenie 
fungovania európskeho vnútorného trhu, ako 
aj posilnenie boja proti terorizmu a 
organizovanému zločinu. 
Nemecko chce nadviazať na fínske 
predsedníctvo v podpore vedy, vývoja 
a inovácií. Berlín plánuje tiež prispieť k 
mierovému riešeniu blízkovýchodného 
konfliktu. Koncom júna odovzdá Berlín 
rotujúce žezlo predsedníctva EÚ 
Portugalsku. 
Informácie o nemeckom predsedníctve 
nájdete na:  http://www.eu2007.de 
 
Gabriela Zentková, KSK 
Štefan Maceják, BBSK 
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AKTUÁLNE 
Slovensko hľadá Európske hlavné mesto 

kultúry pre rok 2013 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky uverejnilo dňa 26. 
januára výzvu na predkladanie 
projektov do súťaže o Európske 

 hlavné mesto kultúry, ECOC –European 
Capital of Culture pre rok 2013.  
 
Pri príležitosti vyhlásenia súťaže, MK SR 
organizuje dňa 2. februára informačný 
deň určený pre predstaviteľov ZMOS, 
ÚMS a  VÚC s cieľom informovať 
o podmienkach súťaže. Pozvaní účastníci 
dostanú „Sprievodcu pre mestá uchádzajúce 
sa o titul Európske hlavné mesto kultúry“ 
a formulár kandidatúry.  
Na stretnutí budú prítomní aj Vladimír 
Šucha, riaditeľ direktoriátu Európskej 
komisie (EK) pre vzdelávanie a kultúru  a  
Jacqueline Pacaud, koordinátorka podujatia 
ECOC v EK. O svoje skúseností pri príprave 
a realizácii projektu sa príde  podeliť riaditeľ 
bývalého Európskeho hlavného mesta 
kultúry, Graz 2003, Manfred Gauhofer. Na 
stretnutí nebudú chýbať ani zástupcovia 
ministerstva kultúry Francúzska, ktorí budú 
prezentovať priebeh prípravy ich 
kandidátskych miest. Na francúzskej strane 
patria medzi hlavných kandidátov mesta 
Lyon, Nice, Rennes St. Etienne, Štrasburg, 
a iné. 
Od roku 1985 bolo za Európske hlavné 
mesto kultúry zvolených 32 miest. Do 
rozšírenia EÚ v máji 2004 bol titul ECOC 
udeľovaný každý rok jednému mestu. 
Rozhodnutie z  2005 zmenilo pôvodný 
systém tak, aby zohľadnilo novú situáciu 
a umožnilo výber miest aj z nových 
členských štátov. O meste kultúry od 2005 
rozhoduje Rada EÚ na základe odporúčania 
Európskej komisie. Tá pri schvaľovaní 
zohľadňuje stanovisko trinásť člennej 
výberovej komisie a rešpektuje jej 
odsúhlasené poradie krajín od roku 2005 do 
2019. Od roku 2009 budú teda za Európske 

hlavné mesto kultúry zvolené každý rok dve 
mestá (jedno z pôvodných krajín EÚ15 a 
jedno z nových členských štátov). V 2013 to 
bude jedno slovenské a jedno francúzske 
mesto.  
 
Jednými z hlavných podmienok výberu je 
európsky rozmer projektu, ďalej rozmer 
mesto a občan a dôležitá je aj prítomnosť 
regionality. Program projektu musí 
jednoznačné podporovať princíp partnerstva 
a spolupráce rôznych aktérov (verejných a 
súkromných), ktorých cieľom je rozvoj 
regiónu a jeho inštitúcií ako celku. 
Hlavné ciele projektu sú podpora trvalo-
udržateľného rozvoja, budovanie 
partnerstiev, pozdvihnutie profilu mesta na 
medzinárodnú úroveň, nárast domáceho a 
zahraničného cestovného ruchu a 
rozširovanie hraníc kultúrneho publika  
Celkový rozpočet nie je fixne stanovený. 
Podľa doterajších skúsenosti môže 
dosiahnuť až 232 mil. € (Tessaloniki). Cena 
za zisk titulu ECOC činí 1,5 mil €. Prevažnú 
časť rozpočtu musí však mesto získať 
svojpomocne. Možnosť získať prostriedky 
ponúkajú štrukturálne fondy, ale aj program 
Kultúra 2007-2013. Do rozpočtu projektu už 
tradičné prispievajú národné vlády 56,84 % 
mestá 19 %, regióny-VÚC 11 %, ale aj 
súkromný sektor. 
 

ECOC je dôležité chápať v širokom 
kontexte nie len z hľadiska trvania 
podujatia (9-13 mesiacov), ale aj jeho 
bohatého obsahu, ktorý sa nelimituje iba 
na kultúru. Svojím rozsahom a výrazným 
sociálno-ekonomickým dopadom je 
ECOC často prirovnávaný výstavám typu 
Expo alebo športovým olympiádam.  
Viac informácií:  
Ministerstvo kultúry SR: 
http://www.culture.gov.sk/main/index.php3?ida=1655 
Výzva: http://www.culture.gov.sk/index/ 
E-mail: ecoc@culture.gov.sk 
http://ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/cap_en.html 
Palmerova správa o ECOC: 
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/pdf_word/cap_part1.pdf 

 
Gabriela Kukučková, komunikačná manažérka 
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ESPON – rozvojové trendy a 
porovnávanie regiónov v Európe 

ESPON je monitorovacia sieť pre 
európske územné plánovanie. Ide o 
výskumný program, ktorý zbiera 
a porovnáva informácie o rozvojových 
trendoch v Európe v súvislosti s využitím 
štrukturálnych fondov EÚ. Hlavnou úlohou 
ESPON je systematické monitorovanie, 
štúdie, analýzy trendov v 29 krajinách a ich 
regiónoch. Program sa zameriava na 
skúmanie územných dopadov sektorových 
politík v oblastiach regionálnej politiky, 
socio-ekonomického vývoja, životné 
prostredie, dopravy, výskumu a vývoja, atď. 
 
Na základe výsledkov je tak možné priamo 
ovplyvňovať formuláciu a implementáciu 
politík v členských štátoch Európskej únie. 
Výskumný program vypracováva štatistiky 
a detailne mapy, ktoré obsahujú štatistické 
informácie o územnom rozvoji. Výstupy 
ESPON sa dajú rozdeliť do štyroch 
základných kategórií: 

1. Tematické štúdie sledujúce 
podstatný územný rozvoj vo 
všetkých európskych regiónoch. 

2. Štúdie zamerané na aplikáciu, 
implementáciu a účinnosť politík EÚ 
na celé územie. 

3. Špecializované štúdie orientované na 
územný rozvoj, trendy a potenciál 
EÚ. 

4. Aplikovaný výskum a budovanie 
kapacít. 

 
Štatistiky, mapy a správy sú voľne dostupné 
na : www.espon.eu 
 
Tomáš Hruška - PSK 
 
 

 
 

 
Cestovanie za oddychom pre každého 

v Európe 
 

V  decembri 2006 sa vo 
Výbore regiónov v   
Bruseli uskutočnila 
konferencia   s    cieľom  

 vytvoriť sieť miest a regiónov, ktoré budú 
spolupracovať v oblasti cestovného ruchu. 
Myšlienka vytvorenia možnosti cestovania 
za oddychom pre každého, teda aj sociálne 
znevýhodnené skupiny, vytvára pre mestá 
a regióny v Európe novú výzvu. Je potrebné 
sa aktívne zapojiť a spolupodieľať na 
partnerskom projekte rozvoja cestovania pre 
čo najväčší počet ľudí.  
 
Predpoklady:  

1. Prinášanie praktických príkladov pre 
rozvoj cestovného ruchu. 

2. Prínos inovatívnych návrhov 
v službách za účelom skvalitnenia 
a rozšírenia možností pre cestovanie 
a oddych čo najväčšieho počtu ľudí. 

3. Kooperácia na poli rozvoja turizmu 
a sociálna výmena rodín, či iných 
skupín obyvateľstva cestujúcich za 
oddychom medzi partnerskými 
mestami a regiónmi zapojených do 
projektu. 

4. Zakladanie centier cestovného ruchu 
pre sociálny turizmus. 

5. Zdokonalenie partnerskej spolupráce 
a rozvoja medzi zúčastnenými 
krajinami. 

 
Viac informácii na:  
www.world-tourism.org  
www.bits-int.org 
 
Tomáš Hruška - PSK 
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20 rokov od vzniku programu Erasmus 

18. a 19. januára sa v Bruseli 
uskutočnili oslavy 20-teho 
výročia vzniku univerzitného 
výmenného programu Erasmus. 
V súčasnosti je do tohto 
programu zapojených 31 krajín 

 (25 členských štátov EÚ, Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko, Rumunsko, 
Bulharsko a Turecko), ktoré spolupracujú 
s Európskou komisiou, aby získali granty na 
financovanie štúdia v zahraničí. Erasmus bol 
na začiatku určený študentom vysokých 
škôl, ktorí mali záujem ísť študovať na 
zahraničné univerzity v Európe. 
V súčasnosti umožňuje aj mimoeurópskym 
študentom prísť na istý čas študovať do 
Európy (Erasmus Mundus). Do budúcnosti 
by sa mal program rozšíriť o možnosť 
absolvovať počas štúdia prax, a to aj 
v prípade, keď sa daný študent už zúčastnil 
na programe Erasmus.  
Komisárka pre komunikačnú stratégiu 
Margot Wallström zdôraznila dôležitú úlohu 
mladých ľudí, ktorí podľa nej do budúcnosti 
predstavujú „vyslancov pre Európu“. Počas 
celého roka 2007 sa budú organizovať rôzne 
akcie, medzi nimi aj „Erasmus Van Tour“. 
Začne v Prahe a skončí v Lisabone. Účelom 
bude navštíviť čo najviac európskych 
univerzít a podeliť sa s informáciami či 
skúsenosťami týkajúcimi sa výmeny 
študentov. Na slávnostnej konferencii sa 
zúčastnil komisár pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu a kultúru Ján Figeľ: „Nestačí mať 
dobré nápady, ale treba ich aj zrealizovať“. 
Erasmus považuje za „malý politický 
zázrak“, ktorý sa veľmi dobre osvedčil, 
funguje a v tomto roku sa rozbieha ďalší 
cyklus programu na roky 2007 až 2013, na 
ktorý bola z rozpočtu EÚ vyhradená čiastka 
3 miliardy eur. Za 20 rokov sa programu 
Erasmus zúčastnilo 1,5 milióna študentov.  
Viac info: 
http://www.20erasmus.eu/page/erasmusdays 
 

Tím KSK 

POD DROBNOHĽADOM 
 
Priority programu Európskej komisie na 

rok 2007 

Prosperita, solidarita, 
bezpečnosť a silnejší 
hlas vo svete, to sú 
ústredné motívy 
aktivít    Európskej 

 komisie v jubilejnom roku 2007, v ktorom 
si pripomenieme 50 rokov od podpísania 
Rímskej zmluvy, ktorou bolo založené 
Európske spoločenstvo.  
 
V októbri 2006 Komisia zverejnila 21 
strategických iniciatív, ktoré budú 
rozhodujúce pre jej činnosť v nastávajúcom 
roku.  
 
Medzi TOP 10 aktivít možno zaradiť 
nasledovné oblasti: 

1. Energia – bude prezentovaný 
prehľad energetickej stratégie 
Európy 

2. Zelená kniha o klimatických 
zmenách a výhľade do 2012 

3. Modernizácia európskeho 
hospodárstva 

4. Lepší manažment v oblasti migračnej 
politiky 

5. Biela kniha o stratégii v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti 

6. Strategické návrhy v oblasti 
sociálnych služieb 

7. Výročná strategická správa pre 
oblasť rozširovania EÚ 

8. Aktualizácia stratégie prístupov na 
trh 

9. Posilnenie susedskej politiky 
10. Dosiahnutie pokroku v rokovaniach 

so strategickými partnermi, akými sú 
Rusko, Čína  a Ukrajina 

 
Okrem toho predstavila Komisia vo svojom 
programe 60 tzv. prioritných iniciatív, ktoré 
sa budú realizovať v priebehu nasledujúcich 
12 - 18 mesiacov. Sem patria: 

 Iniciatívy na podporu eurozóny 
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 Správa o priebežnom plnení 
lisabonskej agendy a príspevok novej 
kohéznej politiky na roky 2007 – 
2013 k plneniu cieľov aktualizovanej 
lisabonskej agendy predovšetkým 
v oblasti hospodárskeho rastu 
a podpory zamestnanosti 

 Správa o európskom výskumnom 
programe – nové horizonty a ďalšie 
kroky 

 Ľudské práva a demokracia 
 Biela kniha o výžive – príprava 

stratégie výživovej politiky na úrovni 
EÚ s cieľom prispieť k celkovému 
zlepšeniu spôsobu života obyvateľov 
EÚ 

 Správa komisie o opatreniach na boj 
s nedostatkom pitnej vody 

 Životné prostredie: prehodnotenie 
emisnej obchodnej schémy 

 Prijatie programu Erasmus Mundus 
II – zlepšenie kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
a podpora interkulturálneho dialógu 
prostredníctvom spolupráce s tretími 
krajinami 

 Správa o akčnom pláne v oblasti 
bezpečnostnej politiky – spolupráca 
verejno – súkromného sektora 

 Správa o boji proti počítačovému 
pirátstvu  

 Dopravná politika: Akčný plán  pre 
logistiku v oblasti nákladnej dopravy 

 
Predseda Európskej komisie J. M. Barosso  
na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov 
a následnom štruktúrovanom dialógu s ním, 
ktorý sa uskutočnil 7. decembra 2006, 
podčiarkol vzrastajúci význam Výboru 
regiónov v procese tvorby jednotlivých 
politík Európskej únie. Prisľúbil členom 
Výboru regiónov pokračovať v tomto trende 
a ponúkol regiónom zapojiť sa aj do 
priebežného hodnotenia plnenia rozpočtu 
EÚ. Grémium Výboru regiónov rozhodlo, že 
vytvorí pracovnú skupinu, ktorá sa bude 
podrobne zaoberať otázkami finančného 
rámca EÚ.  
 

Počas roku 2007 sa bude v Európe konať aj 
viacero aktivít a podujatí pri príležitosti 50. 
výročia podpísania Rímskej zmluvy. 
Európska únia rozhodla o nových projektoch 
ako napríklad: Zjednotené školy Európy, 
Deň jari v Európe, Summit mládeže v Ríme, 
50 tvárí Európy, ktorých zmyslom je 
predovšetkým získať pohľad mladých na 
budúcnosť a na to, akú Európu si želajú jej 
mladí obyvatelia.  
 
Bližšie informácie: 
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm 
 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1472&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

www.logo-competition.eu 
 
 
Peter Janičina, BSK 
 
 

VÝZVY EURÓPSKYCH PROGRAMOV 
A INICIATÍV 

 
Identifikačné číslo: FP7-ENERGY-2007-1-
RTD 
Referenčné číslo: OJ C316 of 22/12/2006 
Program: 7. Rámcový program pre vedu 
a výskum, Program 1 Spolupráca 
Rozpočet: 109 300 000 €  
Cieľ výzvy: podpora projektov rozvoja 
alternatívnych zdrojov energie a ich využitia 
v praxi 
Publikácia výzvy: 22.december 2006 
Uzávierka: 03.05 2007  
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=4 

 
Identifikačné číslo: FP7-ENERGY-2007-2-
TREN 
Referenčné číslo: OJ C316 of 22/12/2006 

Program: 7. Rámcový program pre vedu 
a výskum, Program Spolupráca 
Rozpočet: 128 000 000 €  
Cieľ výzvy: podpora projektov rozvoja 
alternatívnych zdrojov energie a ich využitia 
v doprave 
Publikácia výzvy: 22.12 2006 
Uzávierka: 03.05 2007  
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=5 
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Identifikačné číslo: FP7-SSH-2007-1 
Referenčné číslo: OJ C316 of 22/12/2006 

Program: 7. Rámcový program pre vedu 
a výskum, Program Spolupráca 
Téma: Socio-ekonomický vedecký výskum 
Rozpočet: 58 500 000 €  
Publikácia výzvy: 22.12. 2006 
Uzávierka: 10.05. 2007,  29.11. 2007 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=39 

 
 
Identifikačné číslo: ERC-2007-StG 
Referenčné číslo: OJ C316 of 22/12/2006 

Program: 7. Rámcový program pre vedu 
a výskum, Program Myšlienky 
Rozpočet: 289 500 000 € 
Téma: Európska rada pre výskum  
Cieľ výzvy: podpora výskumu špičkových 
nezávislých vedcov situovaných v krajinách 
EÚ a v pridružených krajinách.  
Oprávnení žiadatelia: Výzva je určená 
vedcom, u ktorých ide o ich prvý vedecky 
tím, poprípade o ich prvý samostatný 
projekt. 
Publikácia výzvy: 22.12. 2006 
Uzávierka: 25.04. 2007,  17.09. 2007 
Viac info: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=3 

 
 
Všetky výzvy v rámci 7FP a jeho 
programov Spolupráca, Myšlienky, Ľudia 
a Kapacity nájdete na stránke:  
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 
Národný kontaktný bod pre FP7 na 
Slovensku: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html 
 
 
 
Program: MEDIA Plus – Vývoj,  
Balíky projektov 1: 3 – 6 projektov 
Rozpočet 1: výška celkovej podpory 60 – 
90 000 €, max.50 000 € na projekt, 
výnimočne 80 000 € 
Balíky projektov 2: 3 projekty + 2 
reinvestičné projekty 

Rozpočet 2: 150 000 €, max. 50 000 € na 
projekt, výnimočne 80 000 € 
Financované aktivity: hrané filmy pre film 
a TV, tvorivé dokumenty, animované filmy, 
projekty využívajúce nove technológie 
Oprávnení žiadatelia: nezávislí producenti, 
distribútori, organizátori festivalov a ďalšie 
subjekty v audiovízii, finančná podpora je 
určená pre kapitálovo silné subjekty 
s dostatočným finančným krytím 
Publikácia výzvy: 28.12. 2006 
Uzávierka: 16.04. 2007 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/index_en.htm 
http://www.mediadesk.sk/mediadesk/00_news/2007/01.html 
 
 
Referenčné číslo: OJ C 320, 28/12/2006 
Program: MEDIA, téma Training 
Rozpočet: 4 340 000 €  

      Spolufinancovanie 50 – 60% 
Ciele výzvy: Podpora mobility 
audiovizuálnych diel v Európe, ale aj mimo 
nej, posilniť audiovizuálny priemysel a jeho 
konkurencieschopnosť, podpora kultúrnej 
diverzity v Európe 
Priority: posilniť schopnosti tvorcov 
audiovizuálnych prác 

- písanie scenárov 
- ekonomicky, finančný a 

marketingový manažment 
- využívanie nových technológii v 

audiovizuálnom priemysle 
Oprávnení žiadatelia: filmové školy, 
univerzity, súkromne firmy pracujúce 
v audiovizuálnom priemysle, profesionálne 
organizácie, vzdelávacie inštitúcie 
Publikácia výzvy: 28.12.2006 
Uzávierka: 09.03 2007  
Viac info: 
http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/index_en.htm 
 
 
Referenčné číslo: OJ C 270 of 07/11/2006 
Program: KULTÚRA 2007  
Názov: Podpora kultúrnych akcií 
Rozpočet: celkovo 15,5 miliónov + 12 
miliónov + 1,5 milióna €  
Spolufinancovanie max. 50%, Literárny 
preklad 100%  
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Priority: Posilniť európsku kultúrnu 
spoluprácu, aktivity podporujúce 
medzikultúrny dialóg so zámerom 
realizovať aspoň niektoré z nich, ak nie 
všetky, v roku 2008 - Európskom roku 
medzikultúrneho dialógu 
Financované aktivity: 
Oblasť “Viacročné projekty spolupráce” 
(max 500 000 €) 
Oblasť “Kooperačné činnosti” (50 000 - 
200 000€) 
Oblasť “Literárny preklad” (max. 60 000€) 
Oprávnení žiadatelia: štátne úrady, 
agentúry, komory, asociácie, nezávislí 
vydavatelia, združenia, federácie, zväzy, 
lokálne a regionálne úrady, malé a stredné 
podniky, univerzity, členské štáty EÚ +  
Uzávierka: 28. 02 2007 
Viac info: 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm 
Kontakt: 
European Commission  
Antonios KOSMOPOULOS 
Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency 
Rue Colonel Bourg, 135-139 
B-1049 Bruxelles 
Tel: + 32 2 299 93 35  
eacea-info@ec.europa.eu 
 

 
 

PONUKY NA VYTVORENIE 
PARTNERSTIEV 

Taliansky región Lazio hľadá partnera v 
rámci programu Kultúra 2007 
s projektom zameraným na záchranu 
a valorizáciu nehmotného kultúrneho 
dedičstva, zvlášť tradícií a ústnych výrazov 
európskych národov. Ciele projektu: 
- uprednostniť podporu a záchranu 

ústnej tradície ako nástroja poznania 
a znovuobjavenia histórie, pôvodu 
rozličných európskych národov, ich 
špecifickej kultúrnej identity a hodnôt, 
ktoré tvoria základ európskej kultúrnej 
identity; 

- podporovať umenie rozprávačov 
a umelcov (skupín alebo jednotlivcov), 
ktorí pokračujú v záchrane ústnej 
tradície v rôznych európskych krajinách; 

- upriamiť pozornosť ľudí a najmä 
mladé generácie na dôležitosť tohto 
dedičstva a jeho záchranu. 

Uvedené ciele sa budú realizovať 
prostredníctvom literárnych parkov. 
Literárne parky môžu predstavovať jedno 
alebo viacero miest (ruiny, budovy, 
historické centrá, chodníky, staré ulice), 
ktoré slúžili ako inšpirácia autorom 
a spisovateľom. V kontexte literárnych 
parkov sa uskutočnia dve iniciatívy: 
„Svetoví rozprávači“ a „Sentimentálne 
cesty“. 
Kontakt:  
Arch. Caterina Zannella 
Regione Lazio – Area Finanziamenti e 
Bandi Europei, Roma – Italia 
E-mail: czannella@regione.lazio.it  
Tel.: +39 06 51688599  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
World Dance Alliance (Svetový spolok 
tanca) pod záštitou Medzinárodného 
tanečného výboru Medzinárodného 
divadelného inštitútu Unesco (IDC 
ITI/Unesco) hľadá partnera pre 
Koordinačný projekt európskeho tanca. 
Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať 
v rokoch 2008-2010 je rozšíriť existujúce 
tanečné siete a európsky svet tanca v týchto 
oblastiach: 

- Tanec v škole 
- Tanec pre/s postihnutými 
- Výmena umelcov 
- Súťaže baletu 
- Spolupráca baletných skupín 
- Výskum 

Zámerom je spolupráca so 6 krajinami 
vrátane ich vlastných sietí, šírenie poznatkov 
a skúseností z oblasti tanečného umenia a 
uchovanie tanečného dedičstva v Európe. 
Kontakt:  
Projektový manažér Sirkka-Liisa Forslund 
Dans i Dalarna, Box 712, SE-791 29 Falun 
E-mail: sirkka-liisa.forslund@ltdalarna.se 
Tel. +46 23 490 115 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
C.I.S.A. – ASTI SUD, Združenie 
miestnych samospráv z oblasti Asti, 
Región Piedmont hľadá partnerov (miestne 
samosprávy, združenia, MVO a iné 
zainteresované subjekty) pre projekt 
z oblasti sociálnej ekonomiky zameraný 
na: 
- boj proti diskriminácii na trhu práce 
- podpora rovnosti pohlaví 
- podpora integrácie postihnutých do 
spoločnosti 
- podpora nových projektov pre rodiny,. 
Zdroje financovania: Program Progress, 
Daphne, iné národné a európske finančné 
zdroje 
Kontakt: 
C.I.S.A. – ASTI SUD 
Marina Amalia Carosso 
Via Gozzellini, 56 
14049 Nizza Monferrato (AT) 
E-mail: progettazione@cisaastrisud.it 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
The London Borough of Islington, okrsok 
v blízkosti centra Londýna hľadá partnera na 
účasť v projekte Leonardo na podporu 
rozvoja malých a stredných podnikov 
(MSP) s dôrazom na: 

- podporu MSP v súvislosti s využitím 
a adaptáciou nových technológií 

- rozvoj nových metód školenia 
manažérov a zamestnancov 

- podporu sociálnej inklúzie v rozvoji 
podniku vrátane podpory MSP, 
ktorých vlastníkmi sú etnické 
menšiny a ženy 

- rozvoj nových metód podpory 
špecifických sektorov ako napr. 
kreatívne odvetvia priemyselu, 
maloobchod a pod. 

Kontakt:  
London Borough of Islington 
Tony Swash 
E-mail: Tswash@urban.islington.gov.uk 
Web: www.islington.gov.uk 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Švédske mesto Storfors hľadá partnera pre 
projekt v rámci programu Celoživotné 
vzdelávanie, Mládeži v akcii, ktorý bude 
zameraný na študentov špeciálnych tried 
(individuálny program) vo veku 16-20 rokov 
s dôrazom na zamestnanosť a sociálnu 
inklúziu. 
Kľúčové témy: spoločné hodnoty, 
celoživotné vzdelávanie, menej príležitostí a 
znevýhodnené skupiny 
Partneri: vyššie stredné školy  
Kontakt: 
Lars Gabrielsson, vedúci individuálneho 
programu 
Box 1001 
SE-688 29 Storfors 
Tel. +46 55 06 52 09 
E-mail: lars.gabrielsson@storfors.se 
 
 
 
UDALOSTI, SEMINÁRE, KONFERENCIE 
 
29.01 – 02.02. - Týždeň obnoviteľnej 
energie: iniciatíva Generálneho riaditeľstva 
pre energiu a dopravu Európskej komisie. 
Obsahom podujatia je séria seminárov 
zameraných na energetiku a inovácie, 
Miesto konania: Brusel.  
Viac info: http://www.eusew.eu/ 
 
7.-8.02. - Zmena k lepšiemu: Podpora 
iniciatívy v oblasti managementu mobility 
Výbor regiónov organizuje workshop ako 
časť kampane Týždňa európskej mobility 
2007 v spolupráci s Generálnym 
riaditeľstvom EK Životné prostredie.  
Týždeň európskej mobility predstavuje 
kampaň, ktorá by mala zvýšiť 
informovanosť a propagovať udržateľný 
spôsob dochádzania do práce a do škôl tým, 
že nabáda, aby ľudia chodili do práce na 
bicykli, pešo, verejnou dopravou alebo sa 
dohodli a išli viacerí spolu jedným autom.  
Podmienka účasti pre mesto alebo región je, 
aby zaviedli aspoň jedno trvalé opatrenie, 
ktoré ostane v platnosti aj po skončení 
Týždňa európskej mobility.  
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Miesto konania: Brusel 
Viac info: www.mobilityweek-europe.org 
                 www.cor.europa.eu 
 
07.02. – Informačný workshop zameraný na 
finančne aspekty 7. Rámcového programu 
pre výskum a rozvoj (FP7). Workshop je 
vhodný pre projektových manažérov  
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=844 

 
12.2. – Informačný deň k programu 
Celoživotné vzdelávanie – Lifelong 
Learning Programme (LLP) 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/infodays_en.htm 
 
12.-13.02. - Personal Health Systems 2007: 
Možnosti a ICT výzvy vo výskume  
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://ec.europa.eu/information_society 
 
12.-13.02 - Ako budovať trvaloudržatelné 
komunity pomocou lokálnych partnerov 
Cieľom je vzájomné prepojenie miestnych 
aktérov (mestá, obce, regionálne agentúry, 
občania, podnikateľská sféra, priemysel) 
a ukázať im možnosti spolupráce pri 
implementácii energeticky efektívnych 
opatrení a technológií využívajúcich 
obnoviteľné zdroje energie. Konferenciu 
organizujú Energie-Cites, Energetické 
centrum Bratislava a Únia Miest Slovenska. 
Miesto konania: Bratislava, Zichyho palác 
Viac info: jana.cicmanova@energie-cites.eu 
 
12.02.-14.02. Sympózium: Potreba 
adaptovať sa: Klimatické zmeny a 
problematika vody v Európe,  
Miesto konania: Berlín 
Viac info: http://www.eu2007.de 
 
13.2.-14.2. - 68. Plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov, Brusel 
Viac info: http://cor.europa.eu/en/activities/sessions.htm 
 
 

13.-14.02. – Informačný deň Európskej 
komisie: Doprava a Energia – akcia má za 
cieľ pomôcť odpovedať na nedávno 
publikovane výzvy FP7, ktoré sú zamerane 
na oblasť inovácií a  využívanie 
alternatívnych zdrojov energie v doprave. 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: 
http://ec.europa.eu/research/transport/news/article_4316_en.html 
 
14.02 – Uzávierka podania prihlášok na 
OPEN DAYS 2007 - Európsky týždeň 
regiónov a miest  
Viac info: http://cor.europa.eu/en/index.htm 
  
15.-16.02. – Vedecké publikovanie v 
digitálnom veku – konferencia za účasti 
komisára pre vedu a výskum a komisárky 
pre informačnú spoločnosť a média. 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  
http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3459 

 
19.02 – Informačý deň k programu 
Celoživotné vzdelávanie – Lifelong 
Learning Programme (LLP) 
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/infodays_en.htm 

 
28.02. – Finančné nástroje EÚ pre 
podnikateľov: Inovácie 
Miesto: Banská Bystrica, Hotel Kaskády 
Viac info: e-mail: vjacekova@vucbb.sk, 
estierankova@vucbb.sk,   www.vucbb.sk 
 
01.-02.03 – Migrácia, sociálna inklúzia, 
antidiskriminácia – seminár organizovaný 
združením neziskových organizácií 
zameraných na boj proti rasizmu – ENAR. 
Miesto konania: Brusel 
Viac info:  http://www.enar-eu.org/en/events/ 
 
07.-08.03. Regions for Economic Change: 
posilnenie konkurencieschopnosti cez 
inovatívne technológie  
Miesto konania: Brusel 
Viac info: http://ec.europa.eu/regional_policy 


