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Av. de Cortenbergh 89, Brusel 1000 (5min od Schumanovho okruhu). Telefón:0032/2741 82 70-9  Fax:0032/2 742 07 91 

 

 
Vážení čitatelia, 
 

jedným z hlavných cieľov Domu sloven-
ských regiónov (DSR) je zvýšiť informovanosť 
slovenských krajov o politikách EÚ 
a o možnostiach, ktoré z nich plynú. Preto DSR 
pripravil  v dňoch 21.– 23. novembra 2006 už 
druhú pracovnú cestu zástupcov samosprávnych 
krajov v európskych inštitúciách v Bruseli. Pred-
stavitelia Banskobystrického, Košického, Nit-
rianskeho, Prešovského, Trenčianske-
ho, Trnavského, a Žilinského kraja vďaka tejto 
iniciatíve financovanej DG EAC Európskej ko-
misie navštívili a spoznali viaceré bruselské 
inštitúcie.  
 
V rámci programu sa krajskí predstavitelia 
stretli s komisárom pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Jánom Fige-
ľom. Na stretnutiach v Európskej komisii sa 
delegácia oboznámila s možnosťami využitia 
štrukturálnych fondov a iných finančných ná-
strojov  pripravených pre roky 2007-2013. Re-
gionálni zástupcovia navštívili tiež Európsky 
parlament, kde sa stretli so slovenskými poslan-

cami. Vo Výbore regiónov účastníci diskutovali 
o intenzívnejšom zapojení slovenských regiónov 
do aktivít tohto poradného orgánu EÚ. Okrem 
európskych inštitúcií sa zástupcovia samospráv-
nych krajov stretli so štátnym radcom Stáleho 
zastúpenia SR pri EÚ pre regionálnu politiku a  
navštívili aj zastúpenie nemeckého regiónu Ba-
den-Wurtenberg. Delegácia ukončila svoju pra-
covnú cestu v Dome slovenských regiónov, kde 
im zástupcovia priblížili svoje aktivity a význam 
prítomnosti slovenských regiónov v Bruseli.   
 
Aj novembrové číslo IN FLOWu má ambíciu 
prispieť k priblíženiu európskeho diania sloven-
ským regiónom. Nájdete v ňom informácie z 
oblastí rozvoja vidieka, verejno-súkromných 
partnerstiev, školstva a medziregionálnej spolu-
práce.   
 
 
Príjemné čítanie! 
 
 
Tím Domu slovenských regiónov 
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HLAVNÁ TÉMA 
 
 

Rozvoj vidieka v období 2007-2013 
 
 Rozvoj vidieka bude v období 2007-
2013 podporovaný z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). 
Rozpočet rozvoja vidieka pre 25 členských kra-
jín EÚ na roky 2007-2013 predstavuje 77,662 
mld. EUR.  
 
 Na rozvoj vidieka pre Slovensko je alo-
kovaných 1,969 mld. EUR. Smerovanie podpory 
rozvoja vidieka na Slovensku na najbližšie se-
demročné obdobie definuje Národný strategický 

plán rozvoja vidieka (NSPRV). Strategický do-
kument NSPRV je postavený na štyroch osiach 
(tabuľka). 
 
NSPRV  bol  v  pripomienkovom  konaní      
27.-31.10.2006 
www.mpsr.sk/pk/podrob.php?ID=595 
 
Relevantné informácie Európskej komisie: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/11
77&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
Viac informácií o prístupe LEADER ponúkame 
v rubrike Pod drobnohľadom. 
 
Natália Tarasovová, PSK 

 
 
 

 
Názov osi 

Regióny  
Cieľa Konver-

gencia 
 

Spolu-
financovanie 

EÚ 
maximálne 

Územie Brati-
slavského kraja 

Spolu-
financovanie 

EÚ 
maximálne 

Podiel 
osi  

 

Os 1: Zvýšenie 
konkurencie-
schopnosti  
poľnohospodárstva 
a lesného  
hospodárstva 

607,9 mil. EUR 75% 12,4 mil. EUR 50% 31,5% 

Os 2: Zlepšenie 
životného prostre-
dia a krajiny   

965,0 mil. EUR 80% 19,6 mil. EUR 55% 50,0% 

Os 3: Kvalita živo-
ta vo vidieckych 
oblastiach 
a diverzifikácia 
vidieckeho hospo-
dárstva  

260,5 mil. EUR 75% 5,3 mil. EUR 50% 13,5% 

Os 4: prístup 
LEADER   

57,9 mil. EUR 1,1 mil. EUR  2,0% 
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AKTUÁLNE 
 
O veřejno-soukromém partnerství (PPP) 
na evropské platformě 
 
 O rostoucím významu veřejno-
soukromého partnerství (PPP) svědčí aktivity na 
půdě evropských institucí. Problematikou se 
zabývají Evropský parlament, Rada, Komise, 
Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor 
regionů, Evropská investiční banka  a jiné 
specializované instituce. 
Prvotním dokumentem, který identifikuje PPP, 
je dokument Komise, tzv. Zelená kniha o 
veřejno-soukromých partnerstvích a 
komunitárním právu o veřejném zadávání a 
koncesích z roku 2004. Tento dokument však 
ještě neobsahuje žádné konkrétní návrhy, pouze 
upozorňuje na možnosti v dané problematice. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0327:EN:HTML 
 
Prostřednictvím PPP se partneři z veřejného 
sektoru (národní, regionální či místní orgány) a 
ze soukromého sektoru podílejí na vzájemně 
prospěšných společných aktivitách, v rámci 
kterých používají své prostředky nejen na 
komerční účely, ale i na dosáhnutí sociálních 
cílů projektu, zejména poskytování kvalitnějších 
služeb. 
K tomu je zapotřebí přesně definovat veřejno-
soukromá partnerství, specifikovat přesný 
význam termínů jako „smluvní PPP“ nebo 
„institucionalizované PPP“ a možné rozlišení 
mezi PPP na evropské úrovni od PPP na národní 
a nižší úrovni. 
Stanovisko, přijaté Výborem regionů 12. 10. 
2006 k problematice PPP, je specifikováno zde:  
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=cs&DosId=193535#381138 
 
Radek Václavík, Pardubický kraj – stáž PSK 
 
 
 
 

 
Veřejno–soukromé partnerství (PPP): 
Česká republika 

 
 V současné době zaujímá PPP v České 
republice pozici relativně nové formy veřejného 
investování a poskytování veřejných služeb. Až 
donedávna byla valná většina veřejných potřeb 

realizována buď přímo prostřednictvím veřejné-
ho sektoru nebo tradiční formou zadávání veřej-
ných zakázek, což znamená, že ČR v tuto chvíli 
nemá mnoho praktických zkušeností 
s implementací PPP. Potřebné legislativní a in-
stitucionální prostředí pro rozvoj tohoto institutu 
bylo vytvořeno teprve poměrně nedávno. 
 

 
 
Již v minulých letech proběhly v ČR pokusy o 
realizaci velkých PPP projektů, skončily však 
neúspěchem. Jedná se o projekt dálnice D47 a 
projekt „Internet do škol.“ Společným 
jmenovatelem neúspěchu obou projektů bylo 
nedostatečné legislativní, metodické a 
institucionální prostředí, nedostatečná a 
ukvapená příprava a rovněž netransparentní 
proces výběru soukromého partnera. Na druhou 
stranu byly na bázi dlouhodobých smluv o 
nájmu, provozu a údržbě úspěšně realizovány 
některé menší infrastrukturní projekty mající 
charakter PPP, zejména v oblasti vodovodů a 
kanalizací či energetiky.  
Situace se zásadním způsobem změnila teprve 
nedávno, když vláda deklarovala rozvoj PPP 
jako jednu ze svých priorit. Následně byl vytvo-
řen jasný právní rámec v podobě tzv. koncesního 
zákona (zákon č. 139/2006 Sb., účinný 
od 1.7.2006) a související legislativy. 
V současnosti již funguje rovněž potřebná insti-
tucionální a metodická podpora, a to prostřed-
nictvím těchto institucí: 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj – příprava rele-
vantní legislativy www.mmr.cz 
Ministerstvo financí – rozpočtový dozor ve 
vztahu k PPP, spolupráce na přípravě legislativy 
www.mfcr.cz 
PPP centrum – organizace založená Minister-
stvem financí za účelem poskytování metodické 
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podpory a koordinace rozvoje PPP v ČR 
www.pppcentrum.cz 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dohled 
nad procesem zadávání veřejných zakázek 
www.compet.cz 
Asociace PPP – sdružení privátních subjektů, 
potenciální soukromoprávní partneři 
www.asociaceppp.cz 
  
V současnosti jsou pod metodickým vedením 
PPP centra připravovány první větší PPP 
projekty, tzv. pilotní projekty, které byly 
schváleny vládou a které by měly aktivovat 
proces praktické implementace PPP v ČR. 
V budoucnu budou sloužit jako typické, 
modelové příklady a cenný zdroj praktických 
informací a poznatků pro další projekty. Výše 
uvedené lze tedy uzavřít s konstatováním, že 
v ČR je již vytvořeno potřebné prostředí pro 
implementaci PPP a nic nebrání přípravě a 
realizaci prvních projektů.  
Bližší informace: 
Příručka pro úspěšné PPP 
http://www.pppcentrum.cz/res/data/001/000229.pdf 
Výklad PPP podle Evropské komise 
http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000342.pdf 
 
Jiří Turek, Pardubický kraj - stáž PSK 
 

 

9. máj – Deň Európy: projekt pre stredné 
školy 

V  súvislosti 
s pripravovanou ini-
ciatívou „9. máj – 
Deň  Európy“ na  rok  

2007 sa dňa 14. novembra 2006 uskutočnilo 
informatívne stretnutie organizátorov so 
zástupcami európskych regiónov. 
Organizátorom iniciatívy je Európska komisia, 
Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy 
a v rámci neho Europe Aid, mechanizmus 
Európskej komisie pre medzinárodnú pomoc 
EÚ.  Cieľom iniciatívy „Going local - Reaching yo-
uth“ je zvýšenie povedomia európskej mládeže o 
vonkajšej pomoci a rozvojovej spolupráci EK 
tým, že deň 9. máj je venovaný diskusiám na 
školách v celej Európe. Cieľom iniciatívy je tiež 
priblížiť EK občanom.  
9. máj je výročím prijatia Schumanovej deklará-
cie z roku 1950, čo bolo prvým krokom 
k európskemu integračnému procesu a súčasne 

si budúci rok pripomenieme 50. výročie podpí-
sania Rímskej zmluvy.  
Iniciatíva „9. máj – Deň Európy“ vznikla v roku 
2004 osobným angažovaním sa niektorých pra-
covníkov kancelárie EuropeAid Co-operation a 
zúčastnilo sa na nej 30 škôl z 5 talianskych pro-
vincií. V roku 2005 sa na iniciatíve zúčastnilo už 
150 škôl z troch členských krajín EÚ. Tento rok 
bola iniciatíva veľmi úspešná pokiaľ ide o počet 
zúčastnených krajín (15 členských štátov, 33 
regiónov, 52 000 študentov), medzi ktorými bola 
aj Slovenská republika prostredníctvom Ban-
skobystrického samosprávneho kraja.  
 
Do iniciatívy sú zapojení títo aktéri: 

- regionálne samosprávy 
- stredné školy (učitelia a žiaci) 
- mimovládne organizácie 
- Európska komisia, Generálne 

riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy 
- členovia EP 

 
Regióny plánujúce zapojenie sa do iniciatívy 
musia identifikovať stredné školy (min. 15), 
ktoré sa na tejto iniciatíve zúčastnia. 
„Ambasádori EK“ navštívia 9. mája 2007 
podujatia pripravené na školách a zúčastnia sa 
na diskusiách so žiakmi a učiteľmi.  
 
Dôležitá informácia: termín na potvrdenie 
účasti je 19. december 2006. 
Všetky doplňujúce informácie o Iniciatíve 9. máj 
– Deň Európy, ako aj formulár prihlášky nájdete 
na internetovej stránke: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/9-may-initiative/index_en.htm   
 
Beata Balková, TSK 
 
 
 
Program EUROSCOLA: projekt pre 
stredné školy 

Dňa 3. 
októbra 2006 
Informačná 
kancelária  

Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila 
súťaž organizovanú v rámci programu Eurosco-
la. 
Súťaž je určená stredným školám na Slovensku 
a jej cieľom je posilniť verejnú diskusiu 
o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola 
v roku 2007. 
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Program Euroscola organizuje Európsky parla-
ment už od roku 1989 a umožňuje mladým ľu-
ďom na jeden deň navštíviť Štrasbourg 
a rokovať v budove Európskeho parlamentu so 
svojimi rovesníkmi z iných európskych štátov 
ako ozajstní europoslanci. 
 
Európsky parlament vytvoril program Euroscola 
s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť 
európsku mládež vo veku od 16 do 18 rokov s 
vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, 
ktorej poslanci sú volení vo všeobecných 
priamych voľbách.  
Druhým je zažiť na vlastnej koži komunitárnu 
Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia 
vymieňajú názory o práci s európskym 
rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú 
mládež (nezamestnanosť, ochrana životného 
prostredia, rasizmus a pod.).  
A napokon sa snaží poukázať aj na význam 
znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.  
 
Viac informácií o súťaži a formulár prihlášky 
nájdete na: 
www.europskyparlament.sk/index/go.php?id=186 
 
Gabriela Kukučková, Komunikačný manažér 
 
 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
ES č. 1082/2006 o Evropském seskupení 
územní spolupráce – Medziregionálna 
spolupráca 

 
Dne 5. července 2006 bylo přijato 

nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 
1082/2006  
o Evropském seskupení územní spolupráce 
(ESÚS). Cílem tohoto nařízení je přijetí opatření  
k zlepšení podmínek vykonávání akcí územní 
spolupráce, s ohledem na obtíže, s nimiž se 
potýkají členské státy a zejména regionální a 
místní orgány při vykonávání a řízení akcí 
územní spolupráce v rámci rozdílných 
vnitrostátních právních předpisů a postupů.  
 
V preambuli tohoto nařízení je konstatováno, že 
existující nástroje, jako například evropské ses-
kupení hospodářských zájmů, se ukázaly jako 
nedostatečně přizpůsobené organizaci strukturo-
vané spolupráce v rámci INTERREG během 
období programového plánování 2000-2006. Za 

účelem překonání překážek brzdících územní 
spolupráci je dle nařízení třeba zavést nástroj 
spolupráce s cílem vytvořit na území Evrop-
ských společenství seskupení s právní subjekti-
vitou, označované jako Evropské seskupení 
územní spolupráce. Využívání tohoto seskupení 
by mělo být dobrovolné.  
 
Úlohy a pravomoci seskupení by měly být sta-
noveny dohodou jednotlivých zúčastněných 
subjektů. Jeho hlavním posláním je vykonávání 
programů nebo projektů územní spolupráce spo-
lufinancovanými ES, zejména strukturálními 
fondy, nebo s cílem vykonávání akcí územní 
spolupráce, které jsou samostatnými iniciativami 
členských států a jejich regionálních a místních 
orgánů, a to s finančním příspěvkem ES či bez 
něj.  
Cílem ESÚS je tedy usnadňovat a podporovat 
přeshraniční, nadnárodní či meziregionální spo-
lupráci mezi svými členy, s výhradním cílem 
posílit hospodářskou a sociální soudržnost. Na-
řízení je přímo uplatnitelné ve všech členských 
státech ES, a to od 1.8.2007.  
 
Nařízení v slovenštině: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doco
ffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2
006)_sk.pdf 
 
Jiří Turek, Pardubický kraj – stáž PSK 
 
 
 
 

POD DROBNOHĽADOM 
 

Prístup LEADER 
 

Prístup LEADER vznikol 
z iniciatívy Európskej komisie začiat-
kom 90tych rokov ako pilotný projekt 

pre podporu integrovaných aktivít alebo rozvo-
jových schém, ktoré sú programované 
a realizované výhradne na miestnej úrovni. Ná-
zov je vlastne skratkou, ktorá v slovenskom 
jazyku znamená Spojenia pre ekonomický roz-
voj vidieckych komunít. V roku 1992 sa otvorila 
prvý krát možnosť finančne podporiť tieto akti-
vity formou Európskej iniciatívy LEADER I, do 
ktorej sa zapojilo asi 200 miestnych akčných 
skupín vo vtedajších členských štátoch EÚ. 
V roku 1994 nadviazala na LEADER I Európska 
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iniciatíva LEADER II, v rámci ktorej bolo zapo-
jených v období od 1994 do 1999 asi 1000 
miestnych akčných skupín. Táto fáza programu 
bola hodnotená ako veľmi úspešná z pohľadu 
tvorby pracovných miest na vidieku. V rámci 
Agendy 2000 bol LEADER II vystriedaný ini-
ciatívou LEADER Plus. Rastúci úspech projektu 
mal za následok rozhodnutie EK zaradiť prístup 
LEADER už nie ako pilotný program a vlastnú 
iniciatívu, ale umožniť členským štátom uplatniť 
ho v rámci hlavných programových dokumen-
tov, aj ako plošné riešenie využitia opatrení roz-
voja vidieka. 

V rámci prípravy nových politík pre obdobie 
2007-2013 sa vidiecka politika ocitla v novom 
samostatnom postavení pomerne nezávislom od 
poľnohospodárskej a štrukturálnej politiky 
s uplatnením nových prístupov. Ide hlavne o 
využitie strategického prístupu: na európskej 
úrovni – zostavenie EÚ strategickej smernice 
pre rozvoj vidieka  a na národnej úrovni - zosta-
venie  Národného strategického plánu pre rozvoj 
vidieka (NSPRV), na ktorý má následne nadvä-
zovať samotný programový dokument. Jednou 
z prioritných osí NSPRV je aj prístup LEADER, 
na ktorý Slovensko plánuje predbežne alokovať 
58 mil. EUR z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). 

Prístup LEADER sa bude realizovať podporou 
nasledovných opatrení: 

 Realizácia miestnych rozvojových stra-
tégií prostredníctvom prístupu LEADER 
a prispenie k dosiahnutiu cieľov jedného 
alebo niekoľkých tematických osí 

 Medzi-územná a medzinárodná 
spolupráca medzi miestnymi akčnými  

 skupinami 
 Budovanie kapacity a fungovanie 

miestnych akčných skupín 
 
O aké aktivity v rámci budovania kapacít 
v daných vidieckych územiach ide? 
Je potrebné zdôrazniť, že v prvom rade ide 
o prípravu územia na jeho riadenie inovatívnym 
integrovaným spôsobom,  ale aj na možnosť 
čerpania prostriedkov z prichádzajúceho Prog-
ramu rozvoja vidieka pre roky 2007 – 2013, 
hlavne v oblasti osi 4 – prístup LEADER, prí-
padne zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo 
z rozpočtu VÚC. Inovácia riadenia územia spo-
číva hlavne v tom, že územie – ak bude úspeš-

ným žiadateľom, bude mať možnosť rozhodovať 
o balíku (globálnom grante) a jeho použití pre 
rozvoj priorít, ktoré si samo stanoví 
v rozvojovom strategickom dokumente. Bude 
rozhodovať aj o projektoch, žiadateľoch, výbe-
rových kritériách, ale aj monitoringu plnenia 
stratégie a bude sledovať jej dopad na rozvoj 
územia. Ide teda o veľmi komplexný prístup 
k riadeniu územia, ktorý si musia zodpovední 
aktéri osvojiť – teda vybudovať nevyhnutnú 
kapacitu pre implementáciu takéhoto prístupu. 
Preto je potrebné v prvých fázach budovania 
kapacity najskôr zabezpečiť všeobecnú 
informáciu o prístupe, budovať uvedomenie si 
spoločného územia a aktívne vyhľadávať 
miestnych lídrov – budúcich členov miestnej 
akčnej skupiny -  viacsektorového partnerstva, 
inak nositeľa zodpovednosti  a hlavného 
rozhodujúceho článku v rozvoji územia. 
V ďalšom je potrebné  spolu s členmi miestnej 
akčnej skupiny zostaviť rozvojovú stratégiu 
integrovaným spôsobom a pripraviť týchto 
členov na jej implementáciu. Už na prvý pohľad 
ide o dlhodobý a pomerne náročný proces, 
v ktorom zmena myslenia hrá kľúčovú pozíciu. 
Zmena myslenia v zmysle prevzatia plnej 
zodpovednosti za budúcnosť kvality života 
v danom vidieckom území.  
 
Inovatívny manažment integrovaného 
rozvoja vidieka  
Príklad podpory Nitrianskeho 
samosprávneho kraja pre vidiecke oblasti  
V súčasnosti Slovenská republika ako jedna 
z troch nových členských krajín EÚ nemôže 
využiť možnosť Európskej iniciatívy  LEADER 
Plus, nakoľko v roku 2003 vláda SR rozhodla 
presunúť pripravené prostriedky do iných ope-
račných programov. Ako náhradu za možnosť 
využiť prístup LEADER už v tomto programo-
vacom období, sa MP SR rozhodlo využiť pro-
striedky technickej pomoci Programu SAPARD 
a podporiť budovanie kapacity pre LEADER 
v 11 vidieckych územiach SR v roku 2004 - 
2005. Z Nitrianskeho kraja sa na tomto projekte 
nezúčastnil ani jeden mikroregión. Preto poslan-
ci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 
rozhodli dobehnúť zameškané a podporili budo-
vanie kapacít pre prístup LEADER z vlastných 
zdrojov. 

 
Kto zabezpečuje projekt? 
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Na základe výsledkov verejnej súťaže Úrad Nit-
rianskeho samosprávneho kraja poveril Nitrian-
sky vidiecky parlament metodickým vedením 
projektu. To znamená, že VIPA Nitra dodala 
základný expertný tím, zložený zo štyroch ex-
terných expertov a jedného metodického koordi-
nátora, ktorí zabezpečujú odborne projekt 
v teréne vybraných mikroregiónov. Ich spolu-
pracovníkmi sú miestni manažéri, spolu 12 ob-
čanov vybraných vidieckych území.  

 
V ktorých územiach sa uvedené kapacity 
vlastne budujú? 
Ide o päť vidieckych území:  
• Územie troch mikroregiónov v okrese 

Topoľčany – Svornosť, Spoločenstvo obcí 
Topolčiansko-Duchonského miktoregiónu 
a Západný Tríbeč 

• Územie mikroregiónu Thermál  v okrese 
Nové Zámky 

• Územie miktoregiónu Via Romanum 
v okrese Šala 

• Územie mikroregiónu Požitavie Širočina 
v okrese Zlaté Moravce 

• Územie viacerých mikroregiónov rámci 
Regionálneho združenia ZMOS Tekov 

 
Táto iniciatíva Nitrianskeho samosprávneho 
kraja s využitím integrovaného manažérskeho 
prístupu umožní NSK efektívne využiť európske 
zdroje v oblasti rozvoja vidieka od roku 2007. 
 
Viac informácií o vidieckom parlamente nájdete 
na: www.vipa.sk 
 
Jela Tvrdoňová, metodický koordinátor projektu 

 

VÝZVY EURÓPSKYCH PROGRAMOV A 
INICIATÍV 

Názov: “Podpora pre organizácie aktívne 
pôsobiace na európskej úrovni v oblasti kultúry”  
Program: KULTÚRA 2007 
Rozpočet: celkovo 4,8 milióna eur 
Termín: 22. december 2006  
Tematická oblasť: kultúra – média / priemysel 
Oprávnení žiadatelia: agentúry, komory – 
združenia - federácie, zväzy, členské štáty EÚ, 
Rumunsko, Bulharsko, Európsky hospodársky 
priestor, kandidátske krajiny a krajiny západné-

ho Balkánu (pod podmienkou uzavretia prísluš-
ného Memoranda o porozumení) 
Ciele: Prispieť k využívaniu spoločného kultúr-
neho priestoru Európanmi cez rozvoj kultúrnej 
spolupráce medzi zúčastnenými členskými štát-
mi a podporiť rozvoj európskeho občianstva 
prostredníctvom nadnárodnej mobility osôb 
pracujúcich v sektore kultúry, nadnárodného 
pohybu umeleckých a kultúrnych diel a výrob-
kov a tiež cez medzikultúrny dialóg. 
Viac info: 
Európska komisia 
ec.europa.eu/culture/eac/index_fr.html 
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuál-
ny sektor a kultúru  
eacea.cec.eu.int/static/index.htm  
Kontakt: 
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 
 
 
Názov: Podpora mládežníckych organizácii 
Program: Mládež v Akcii 
Rozpočet: celkový 2,4 milióna eur, objem 
peňazí za projekt max. do 35 000 eur, 
spolufinancovanie max. 80%  
Termín: 22. december 2006  
Oprávnení žiadatelia: agentúry, komory, 
asociácie, združenia, zväzy, strediská odbornej 
prípravy, členské štáty EÚ + Rumunsko a 
Bulharsko, štáty Európskeho hospodárskeho 
priestoru, Turecko, Bielorusko, Moldavsko, 
Ruská federácia, Ukrajina 
Prioritné oblasti: 
- aktívne občianstvo medzi mládežou 
- zapojenie mladých ľudí do demokratického 
života 
- uznanie kultúrnej rozmanitosti 
- začlenenie mladých ľudí, ktorí majú menej 
príležitostí 
Viac info: 
eacea.cec.eu.int/static/en/youth/calls2007/action41/documents/Call_ful l_EN.pdf 

Formulár: 
eacea.cec.eu.int/static/en/youth/calls2007/action41/documents/Applicat ion_form_EN.doc 

Kontakt: 
Bruno Breviglieri 
Education, Audiovisual & Culture Executive 
Agency 
Youth Unit (P6) 
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Avenue du Bourget, 1 (BOUR — 1/55) 
B - 1140 Brussels 
Tel: +32 2 295 25 84 
bruno.breviglieri@ec.europa.eu 
 
 
Názov: Priestor vonkajšej spolupráce (External 
Cooperation Window) 
Program: ERASMUS MUNDUS 
Rozpočet: celkovo 36,4 miliónov eur, objem za 
projekt od 1 000 000 do 6 000 000 eur  
Termín: 31. január 2007  
Tematická oblasť: vzdelávacia a odborná 
príprava/spolupráca - rozvoj 
Oprávnení žiadatelia: výskumné centrá, 
vzdelávacie centrá, univerzity, členské štáty EÚ, 
kandidátske krajiny, štáty Európskeho 
hospodárskeho priestoru, štáty južného 
Stredomoria a východoeurópske štáty susediace 
s EÚ, Rusko, Jemen, Irán, Irak, stredoázijské 
krajiny      
Podmienka: Najmenej 5 európskych univerzít, 
ktoré podpísali Chartu Erasmus a sú najmenej z 
3 členských krajín EÚ a aspoň jedna univerzita z 
každej krajiny z príslušnej geografickej skupiny 
Financované aktivity: 
1. Organizácia mobility študentov a vyučujúcich 
2. Implementácia individuálnej mobility: 
- Pre študentov: možnosť urobiť si v zahraničí 
vysokoškolské, postgraduálne, doktorandské a 
post-doktorandské štúdium 
- Pre vyučujúcich: výmeny s cieľom výučby, 
praktickej odbornej praxe a výskumu 
Viac info: 
ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/data/d12/AOF71112.doc 
Formulár: 
ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/data/d13/AOF71113.doc 
Kontakt:  
Európska komisia  
Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency  
Unit P4 
Avenue du Bourget 1 (BOUR 00/37) 
B-1040 Brussels 
EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu 
 
 
Názov: Podpora kultúrnych akcií 
Program: KULTÚRA 2007  
Rozpočet: celkovo 15,5 miliónov + 12 miliónov 
+ 1,5 milióna eur, spolufinancovanie max. 50% 
pre Viacročné projekty spolupráce a pre Koope-
račné činnosti, pre Literárny preklad 100%  
Termín: 28. február 2007 

Predmet výzvy: posilniť európsku kultúrnu 
spoluprácu podporením 136 projektov, z toho 16 
viacročných projektov spolupráce a 120 projek-
tov kooperačnej činnosti a tiež financovať pro-
jekty literárnych prekladov, ktoré predložia ne-
závislí vydavatelia alebo skupiny vydavateľov 
Oprávnení žiadatelia: štátne úrady, agentúry, 
komory, asociácie, združenia, federácie, zväzy, 
lokálne a regionálne úrady, malé a stredné 
podniky, univerzity, členské štáty EÚ + 
Rumunsko a Bulharsko 
Priority: 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 eur) 
Oblasť “Kooperačné činnosti” (medzi 50 000 a 
200 000 eur) 
Oblasť “Literárny preklad” (max. 60 000 eur) 
Viac info: 
eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm  
Kontakt: 
European Commission  
Antonios KOSMOPOULOS 
Education, Audiovisual and Culture Execu-
tive Agency 
Rue Colonel Bourg, 135-139 
B-1049 Bruxelles 
Tel: + 32 2 299 93 35  
eacea-info@ec.europa.eu 
 
 
PONUKY NA VYTVORENIE PARTNERSTIEV 
Výskum  choroby  Žltnutie  viniča  v   rámci     
7. Rámcového programu pre vedu a výskum 
Program má za cieľ overiť či aj iné druhy rastlín 
a skákavého hmyzu by mohli byť hostiteľmi 
a nosičmi tejto choroby, ktorá sa prenáša na 
vinič exotickým skákavým hmyzom. UniCredit 
Private Banking hľadá organizácie, ktoré majú 
záujem zapojiť sa do tohto projektu. Projekt by 
mal trvať minimálne 3 roky s možnosťou predĺ-
ženia na ďalšie 3 roky. UniCredit Private Ban-
king je jednou z hlavných talianskych súkrom-
ných bánk, je súčasťou skupiny Unicredit-HVB. 
 
Kontakt: 
Luca Bertinazzi 
Unioncamere Piemonte 
Brussels Office 
Rue de l’Industrie 22 
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1040 Bruxelles - Belgium 
Tel : 0032 2 55 00 250 
Fax : 0032 2 55 00 259 
e-mail : officer@unioncamerepiemonte.be 
Internet: www.pie.camcom.it 
 
Goodwin Development Trust LTD z Hull, 
región Yorkshire a Humber (UK) sa zaujíma o 
vytvorenie partnerstva pre projekt v rámci Prog-
ramu Mládež v Akcii na roky 2007 – 2013 a to 
v oblasti Podpora pre organizácie aktívne pôso-
biace na európskej úrovni v oblasti týkajúcej sa 
mládeže. Goodwin hľadá partnerské organizácie 
pôsobiace v tejto oblasti za účelom rozvoja eu-
rópskej spolupráce vďaka výmene dobrých skú-
seností medzi mladými pracovníkmi v Európe v 
týchto oblastiach:  

- podpora aktívneho občianstva mladých 
ľudí 

- podpora solidarity a sociálnej kohézie 
pre mladých 

- podpora kultúrnej rôznorodosti 
- podpora neformálnej výučby 
- podpora inovačných aktvít pre mladých 
- inklúzia mladých ľudí, ktorí majú menej 

možností  
- zlepšenie informovanosti pre mladých 
- vytváranie mládežníckych sietí na eu-

rópskej úrovni 
Termín: do 22. decembra 2006 
Kontakt: 
Laure Lepicouché 
Research and Funding Officer 
0044 (0)1482 594 313 
llepicouche@goodwin-centre.org 
Goodwin Development Trust 
Icehouse Road 
Kingston-upon-Hull 
HU3 2HQ 
East Yorkshire 
England 
0044 (0)1482 587 550 
 
Konzultačná spoločnosť KPS z talianskeho 
regiónu Umbria hľadá ďalšie konzultačné spo-
ločnosti, ktoré by mali záujem spolupracovať v 
oblasti cestovného ruchu, výskumu, odborného 
vzdelávania, na európskych projektoch a ďalších 
formách zvýhodneného financovania. Spoloč-
nosť úzko spolupracuje s univerzitami oriento-
vanými na výskum a rozvoj, so súkromným 
výskumným centrom a s regiónom Umbria. 
Kontakt: 

Valentina Todini 
REGIONE UMBRIA (Italy) 
Rond Point Schuman, 14 - 1040 Bruxelles  
Tel. 0032 2 2868574-3-2 
Fax 0032 2 2868578  
Email:  v.todini@regionicentroitalia.org 
www.regionicentroitalia.org  
Maria Antonietta Lamincia 
KPS Advising srl 
Strada Tiberina Sud 16/M 
06079 Perugia 
tel.: 0039(0)75-6099369 
       0039(0)75-6090495 
fax: 0039(0)75-6099857 
ma.lamincia@kps-advising.com 
 
National Vocational Training Centre z mesta 
Cartagena (Španielsko, Región Murcia) špecia-
lizujúce sa na oblasť chemického priemyslu, sa 
zaujíma o rozvoj projektu mobility európskeho 
programu Leonardo da Vinci II. Hľadajú sa 
spoločnosti z oblasti chemického priemyslu, 
ktoré študentom umožnia praktický laboratórny 
výcvik. 
Požadované oblasti pre rozvoj tejto aktivity v 
spoločnostiach: chemické spracovanie/výroba, 
kontrola kvality, výskum a vývoj, laboratóriá 
pokusných prevádzok, všeobecné služby v che-
mických podnikoch 
Profil študenta: vek medzi 25 a 35, vysokoškol-
ské štúdium v oblasti chémie 
Termín odoslania návrhu do Leonardo National 
Agency: január 2007, 
Kontakt:  
gustavo.lopez@info.carm.es  
Oficina de la Región de Murcia en Bruselas  
Avenue des Arts 3, 8º  
B-1210  
Bruxelles  
Tel.: 0032 2 209 05 78  
Fax: 0032-0-22191458  
 
 
UDALOSTI, SEMINÁRE KONFERENCIE 
 
06/12/2006 Medziregionálna spolupráca: vy-
tvorenie siete kultúrnej spolupráce medzi 
európskymi regiónmi 
Francúzsky región Nord-Pas de Calais prišiel s 
myšlienkou vytvoriť inovatívnu politiku v oblas-
ti kultúrnej spolupráce. Na seminári predstavia 
súčasný projekt Tool Quiz so zámerom rozšíriť 
ho o nových partnerov (regióny) pre roky 2007 
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až 2013. Sieť je zameraná na dve témy: zhro-
maždenie a vzájomná výmena prostriedkov,  
ktoré sú k dispozícii v každej oblasti v záujme 
dosiahnutia operačných synergií v roku 2007 a 
podpora EÚ na základe Cieľa 3 v programova-
com období 2007-2013. 
Viac info: www.cr-npdc.fr 
 
08/12/2006 Zabezpečenie odbornosti  v lokál-
nom a regionálnom riadení v členských štá-
toch EÚ 
Konferenciu organizuje UDITE (Európska kon-
federácia vedúcich predstaviteľov lokálnej a 
regionálnej úrovne), jej cieľom je diskutovať o 
profesionálnom prístupe k riadeniu na lokálnej a 
regionálnej úrovni v členských štátoch EÚ. 
Viac info: www.udite.eu, president@asklm.org  
 
11/12/2006 Výzvy vidieckeho rozvoja v regió-
noch Berlín, Brandenburg, vybraných zápa-
do-poľských a maďarských regiónov a vytvá-
ranie sietí lokálnych aktérov 
Konferenciu organizuje Zastúpenie Land Bran-
denburg pri EÚ s cieľom diskutovať o tom, čo 
dosiahli a aké sú ich ciele pre regionálny rozvoj. 
Budú tiež predstavené niektoré programy 
LEADER ako aj dôležitosť práce lokálnych 
aktérov, ktorých činnosť je nevyhnutná pre 
úspešné realizovanie týchto programov. Hovoriť 
sa bude aj o konkurencieschopnosti poľnohos-
podárskych podnikov, o rozvoji lokálneho ces-
tovného ruchu a o eko-sociálnej ekonomike. Vo 
vstupnej hale bude výstava na tému projekty a 
aktivity niektorých skupín LEADER.  
Viac info: 
Joachim.Domeratzky@eulv.brandenburg.de  
 
 
12/12/2006 Implementovanie inovatívnych a 
integrovaných dopravných stratégií na mest-
skej a lokálnej úrovni 
Cieľom stretnutia je predstaviť praktické usmer-
nenia k implementácii integrovaných mestských 
dopravných stratégií, ktoré boli rozpracované v 
rámci projektu finančne podporeného Európskou 
komisiou. Inovatívne systémy mestskej mobility 
inšpirovali tieto usmernenia a stratégie. 
Viac info: www.niches-transport.com   
 
 
13/12/2006 Informatívne stretnutie k 
podujatiu OPEN DAYS 2007 organizované 
Výborom regiónov. Cieľom stretnutia je 

predstaviť hlavné témy Európského týždňa 
regiónov a miest na budúci rok.  
www.cor.eu 
 
 


