
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Európska komisia prostredníctvom svojho zastúpenia v jednotlivých krajinách 
Európskej únie zabezpečuje informovanosť pre všetkých občanov formou 
bezplatného poradenstva o všetkých oblastiach občianskeho života v EÚ. Tieto 
činnosti zabezpečuje prostredníctvom siete informačných centier Europe Direct 
(EDIC), ktoré sú jedným z hlavných nástrojov na informovanie európskych občanov. 

 

II. Osobitná časť 

Európska komisia uverejnila prostredníctvom svojho Generálneho riaditeľstva pre 
komunikáciu výzvu na predkladanie návrhov na výber partnerov na prevádzkovanie 
siete EDIC. Cieľom tejto výzvy je vytvorenie siete centier EDIC, ktoré sa budú 
zaoberať témami EÚ relevantnými pre verejnosť na miestnej a regionálnej úrovni, 
podporovať dialóg o otázkach EÚ a spolupracovať s inými informačnými sieťami. 

Hlavným poslaním centier EDIC je príspevok ku komunikácii Európskej komisie 
o Európskej únii s cieľom budovať vzťahy s verejnosťou, zapojenie verejnosti do 
európskych tém budovaním udržateľného prostredia na tvorbu kontaktov. 

Trenčiansky samosprávny kraj prevádzkuje Europe Direct centrum od roku 2013 a je 
v tejto výzve oprávneným žiadateľom. Keďže existuje záujem centrum prevádzkovať 
aj naďalej, predložil Trenčiansky samosprávny kraj v termíne predkladania 14.9.2017 
návrh, ktorý obsahuje projekt ďalšej prevádzky centra na roky 2018-2020. 

Projekt zahŕňa trojročnú informačnú komunikačnú stratégiu so zacielením na vekovú 
skupinu obyvateľov 15 – 35 rokov a jej cieľom je zabezpečenie prístupu 
k informáciám prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí na podporu záujmu o dianie 
v EÚ ako aj prístupu k informáciám v rôznych životných situáciách, týkajúcich sa 
možností vzdelávania, zamestnania, práv či povinností európskeho občana. Pre 
každý z rokov prevádzkovania je vypracovaný samostatný komunikačný plán. 

Po schválení návrhu, predloženého Trenčianskym samosprávnym krajom bola 
podpísaná Rámcová dohoda o partnerstve na roky 2018-2020 a Osobitná dohoda 
o grante na rok 2018. Začiatok vykonávania činností podľa prvého ročného 
komunikačného plánu je 1.1.2018. 

Rozpočet projektu je vo výške 32 000,00 Eur na rok, spolu 96 000,00 Eur na činnosť 
v rozsahu trojročnej komunikačnej stratégie. Finančný objem požadovaného grantu 
je vo výške 24 000,00 Eur na rok, čo predstavuje 75% z celkového objemu rozpočtu 
na činnosť Europe Direct centra na rok. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný 



zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške 25 %, čo predstavuje sumu 8 000,00 
Eur na rok. Spolu za všetky roky tak bude spolufinancovanie vo výške 24 000,00 Eur. 

Zároveň je Trenčiansky samosprávny kraj povinný zabezpečiť bezproblémové 
vykonávanie činností centra od prvého mesiaca každého príslušného roka 
s prihliadnutím na to, že 70% predbežného financovania grantu bude vyplatených 
počas prvého štvrťroka príslušného roka. 

Pri predložení návrhu na výber partnera nebol povinnou prílohou Výpis z uznesenia, 
ktorým schvaľuje Zastupiteľstvo TSK predloženie návrhu a spolufinancovanie 
projektu. Pre správnu implementáciu projektu a využitie poskytnutých financií je 
schválenie Zastupiteľstvom TSK základným dokumentom. 


