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Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV
„EÚ bližšia k obyvateľom Prešovského kraja a obyvatelia bližší k EÚ“

Kto sme
Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV patrí do celoeurópskej siete informačných cen er pod
jednotným názvom EUROPE DIRECT. Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia, vedomos a informačnej interak vity
obyvateľov primárne Prešovského
kraja o všetkých oblas ach činnosEÚ, jej inš túcií a o činnos ach,
ktoré majú vplyv na každodennú
činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR. Primárnym cieľom EDIC
Prešov je svojou informačnou, propagačnou, edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ
občanom regiónu, a to poskytovaním objek vnych a nezávislých
informácií o EÚ, jej inš túciách, po-

li kách, prioritách, ak vitách. Súčasne je však ambíciou EDIC Prešov
postupne ak vne zapájať občanov
prešovského regiónu do diskusií
a „formovania“ európskych poli k.
To chceme dosiahnuť ak vitami, čo
sú najbližšie občanom a kľúčovým
stakeholderom v regióne, ak vitami, ktoré ich v ahnu do „centra
diania“, ak vizujú ich. Preto budeme klásť dôraz na rôzne komunikačné kanály, vrátane organizácie
čo najväčšieho množstva verejných
poduja , samozrejme s dôrazom na
ich kvalitu. Za významný prvok stratégie považujeme už vybudované
partnerstvá prešovskej kancelárie
RC SFPA / EDIC Prešov na miestnej
a regionálnej úrovni s rôznymi aktérmi a inš túciami, ako aj vysokú
reputáciu RC SFPA Prešov. 

Čo je naším cieľom

Akým témam sa
chceme venovať

Cieľom EDIC Prešov je podpora rozvoja Prešovského kraja a vytvorenia
príležitos pre lepšiu kvalitu života
jeho obyvateľov prostredníctvom:
 zefek vnenej komunikácie o možnos ach a príležitos ach pre rozvoj
regiónu a vzájomnej spolupráce
medzi inš túciami, firmami, i jednotlivcami, a to z pohľadu príležitos , ktoré prináša EÚ prostredníctvom jednotlivých svojich poli k;
 zaistenia publicity a zvyšovania povedomia o EÚ, jej inš túciách a ich
ak vitách;
 výmeny informácií s dôrazom na
zrozumiteľnosť, kvalitu a dostupnosť informácií súvisiacich s EÚ a majúcich vplyv na každodenný život
obyvateľov Prešovského kraja;
 propagácie EÚ a jej inš túcií, úspešných projektov zameraných na rozvoj regiónov, propagácie ak vít
rôzneho druhu (vzdelávacie, kultúrne, športové ...) zameraných na
rozvoj regiónu v súlade so zámermi
rozvoja SR a EÚ;

EDIC Prešov sa chce venovať primárne týmto témam:

 inš tucionálnej podpory subjektom
i jednotlivcom, ktorí majú záujem
o témy týkajúce sa EÚ (poradenstvo, transfer know-how, spoluorganizácia ak vít ...);
 zvyšovania povedomia o poli kách
EÚ a poskytovania podnetov, informácií pre prípravu a realizáciu
poli k podporujúcich rozvoj a spoluprácu na miestnej, regionálnej,
národnej i európskej úrovni. 

 Komunikácia o Európe, ktorá
chráni, posilňuje a obraňuje;
 Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019;
 Regionálny rozvoj (vrátane
EŠIF), zamestnanosť a podpora
podnikania v Prešovskom kraji
(a EÚ);
 Migrácia (s dôrazom na migráciu cez SK-UA hranicu) ako
fenomén Prešovského kraja
lokalizovaného na vonkajšej
(schengenskej) hranici EÚ;
 Podpora cezhraničnej spolupráce ako faktor integrácie EÚ na
lokálnej úrovni;
 Podpora rozvoja lokálnej demokracie a angažovanos sa
občanov ako predpoklad demokra ckejšej EÚ. 
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Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
V roku 2018 sa bude v celej Európe
oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Cieľom Európskeho roka kultúrneho
dedičstva je ešte viac podnie ť ľudí,
aby objavovali kultúrne dedičstvo
Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnos k spoločnému európskemu
priestoru. Rok 2018 sa bude niesť
v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie minulos s budúcnosťou.“ Počas
uvedeného roku sa v celej Európe
uskutočnia viaceré inicia vy a podujaa, ktoré budú mať za cieľ ľudí zblížiť
s ich kultúrnym dedičstvom a zapojiť
ich viac do jeho zveľaďovania. Kultúr-

ne dedičstvo formuje našu iden tu
a každodenný život. Je zhmotnené
v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách,
ktoré sme zdedili od našich predkov,
príbehoch, ktoré rozprávame deťom,
v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s
ktorými sa iden fikujeme.
Prečo oslavujeme kultúrne
dedičstvo?
Kultúrne dedičstvo má univerzálnu
hodnotu pre nás ako jednotlivcov,
spoločenstvá a celú spoločnosť. Je
dôležité zachovať ho a postúpiť budúcim generáciám. Možno si myslíte, že
kultúrne dedičstvo je vecou minulos

alebo je sta cké, no v skutočnos sa
vďaka nášmu zapojeniu vyvíja. Zohráva navyše dôležitú úlohu pri formovaní budúcnos Európy. Toto je jeden
z dôvodov, prečo chceme počas daného európskeho roka osloviť najmä
mladých ľudí.
Kultúrne dedičstvo má mnoho podôb
a foriem.
 Hmotné – napríklad budovy, pamiatky, umelecké predmety, odevy,
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umelecké diela, knihy, stroje, historické mestá či archeologické lokality.
 Nehmotné – zvyky, zobrazenia, interpretácie, vedomos , zručnos
a s nimi súvisiace nástroje, predmety a kultúrne priestory, ktoré si ľudia vážia. Patria medzi ne jazykové
a ústne tradície, umelecké formy,
spoločenské postupy a tradičné remeslá.
 Prírodné – prírodné pamiatky, flóra
a fauna.
 Digitálne – diela, ktoré boli vytvorené v digitálnej forme (napríklad digitálne umelecké techniky či animácia) alebo digitalizované ako spôsob
uchovania (vrátane textov, obrázkov, videozáznamov, nahrávok).
Ochranou kultúrneho dedičstva objavujeme svoju rozmanitosť a zapájame sa do medzikultúrneho dialógu
o tom, čo máme spoločné. Existuje
azda lepší spôsob obohacovania, než
je interakcia s niečím natoľko zásadným pre našu iden tu? Nemali by
sme dopus ť, aby sa naše kultúrne
dedičstvo zanedbávalo, zhoršovalo
alebo zničilo. Preto budeme v roku
2018 hľadať spôsoby, ako ho osláviť
a zachovať.
Čo sa bude diať v roku 2018?
Rok 2018 bude patriť všetkým, ktorí
chcú spoznávať, hodno ť a užívať si
kultúrne dedičstvo. Každý z nás bude
mať možnosť zúčastniť sa na niektorej
z sícok ak vít, ktoré sa uskutočnia
v celej Európe s cieľom intenzívnejšie
zapojiť ľudí do zveľaďovania kultúrneho dedičstva. Každý členský štát
vymenoval národného koordinátora
na realizáciu a koordináciu poduja
a projektov na miestnej, regionálnej

a vnútroštátnej úrovni. Do ak vít súvisiacich s rokom kultúrneho dedičstva
sa zapoja najdôležitejšie zainteresované strany z odvetvia kultúry, ako aj organizácie občianskej spoločnos . Na
európskej úrovni si dali všetky inš túcie EÚ záväzok urobiť všetko pre to,
aby bol budúci európsky rok úspešný.
Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie budú spolu s Výborom regiónov a Európskym

hospodárskym a sociálnym výborom
organizovať poduja a na oslavu európskeho roka a ak vity zamerané na
kultúrne dedičstvo. EÚ bude okrem
toho financovať projekty na podporu
kultúrneho dedičstva. V rámci programu Krea vna Európa bola spustená
osobitná výzva na predkladanie projektov spolupráce týkajúcich sa roku
kultúrneho dedičstva. Množstvo ďalších možnos ponúkne Erasmus+,
Európa pre občanov, Horizont 2020
a ďalšie programy EÚ. Komisia v spolupráci s Radou Európy, UNESCO
a ďalšími partnermi zrealizuje desať
dlhodobých projektov, vďaka ktorým
zanechá naše úsilie odkaz aj po skončení roku 2018. Budú sem zahrnuté
napríklad ak vity na školách, výskum
inova vnych riešení na využi e budov
kultúrneho dedičstva či boj pro nezákonnému obchodovaniu s tovarom
kultúrneho charakteru. Cieľom je pomôcť pri zavádzaní skutočnej zmeny
spôsobu, akým využívame, chránime
a podporujeme kultúrne dedičstvo,
vďaka čomu by mali mať ľudia z európskeho roku prínos aj v dlhodobom
horizonte. 
Zdroj: h ps://europa.eu/cultural-heritage/about_sk
„Kultúrne dedičstvo je nielen odkazom minulos , ale aj cenným
zdrojom pre našu budúcnosť“ Tibor
Navracsics (Európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, mládež, kultúru a šport)
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Zapojte Vašu strednú školu do súťaže Mladý Európan
v roku 2018!
Zastúpenie Európskej komisie a 9
regionálnych informačných cen er
Europe Direct vyhlasujú tento rok už
13. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je
určená študentom druhých a trech ročníkov gymnázií a stredných
odborných škôl z celého Slovenska.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie
par cipa vneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných
škôl na Slovensku. Nosnou témou sú
všeobecné znalos o histórii, geografii, osobnos ach a najvýznamnejších
pamä hodnos ach EÚ. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanos špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnos – študentov
stredných škôl v SR o EÚ poskytnu m
možnos získať informácie a odpovede na otázky o inš túciách, legisla ve, poli kách, programoch Európskej
únie a jednotlivých členských štátoch.
Súťaž zároveň umožní poskytnúť
spätnú väzbu inš túciám Európskej
únie o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na
Slovensku. Záš tu nad súťažou v roku
2018 prevzal podpredseda Európskej
komisie pre energe ckú úniu, pán
Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je
Úrad vlády SR.
Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastní v každom regióne max. 15 trojčlenných družs ev zložených zo študentov 2. alebo 3. ročníkov gymnázií
a stredných odborných škôl regiónu,
na základe písomnej prihlášky školy
doručenej osobne, poštou alebo elektronickou poštou. V prípade vyššieho
počtu záujemcov bude do súťaže zaradených prvých 15 prihlásených škôl
podľa termínu doručenia prihlášok do
sídla vyhlasovateľa súťaže. Pri zistení
nepravdivých informácií je organizátor súťaže oprávnený vylúčiť danú
školu zo súťaže. Podmienkou účas
mu na regionálnom kole súťaže je
odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade
Európskej únie, teda o Bulharsku,
alebo o Rakúsku, krajine, ktorá bude
predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2018. Tento projekt môžu

študen vypracovať ako súčasť školského kola súťaže. Súťaže sa nemôžu
zúčastniť študen , ktorí sa súťaže už
v minulos zúčastnili. Prihlášky mov
z jednotlivých škôl je možné posielať
regionálnym infocentrám Europe Direct. Regionálne kolá Mladého Európana sa uskutočnia od 26. marca do
27. apríla 2018. Súťaž na regionálnej
úrovni je trojkolová: 1. kolo, 2. kolo
a finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastní
každé z max. 15 súťažiacich družs ev.
Získaný počet bodov za obe kolá sa
každému družstvu sčíta. Do tre eho
kola postúpia iba tri najlepšie družstvá, ktoré sa umiestnia v nevyhlásenom poradí na prvom, druhom
a treťom mieste z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých

dvoch kolách súťaže. Regionálne kolo
súťaže pre okresy Prešov, Bardejov,
Humenné, Vranov nad Topľou, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Snina
a Svidník sa uskutoční dňa 27.4.2018
na Prešovskej univerzite, ktorá bude
spoluorganizátorom tejto vedomostnej súťaže. 
Bližšie info na h p://www.sfpa.sk/
wp-content/uploads/2018/03/Výzva.
pdf
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Európska migračná
agenda: nepoľavme
v usilí
Pred pripravovaným marcovým zasadnu m Európskej rady Komisia
predkladá správu o pokroku, ktorý
sa dosiahol pri realizácii európskej
migračnej agendy a vytyčuje ďalšie
kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné ešte prijať, a to aj v súlade s poli ckým plánom Komisie z decembra
2017, ktorého cieľom je dosiahnuť
komplexnú dohodu o migrácii do
júna 2018. V priebehu celého roka
2017 sa potvrdilo znižovanie prílevu neregulárnych migrantov, pričom
tento trend pretrvával aj v prvých
mesiacoch roku 2018: V roku 2017
neoprávnene prekročilo hranicu 205
000 osôb, čo znamená, že počet príchodov do EÚ sa v porovnaní s rokom pred krízou znížil o 28 %. Tlak
na vnútroštátne migračné systémy sa
síce znížil, zostal však naďalej vysoký,

keďže v roku 2017 bolo podaných 685
000 žiados o azyl. Kon nuálne sa
pracuje na záchrane ľudských životov,
riešení základných príčin neregulárnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc Európy či na ďalšom prehlbovaní
spolupráce s medzinárodnými partnermi. Celková situácia však zostáva
nestabilná, a preto je v záujme zabezpečenia nepretržitej a účinnej reakcie na výzvy, ktoré migrácia prináša, potrebné, aby členské štáty a EÚ
spoločne vynaložili ďalšie úsilie a aby
najmä vyčlenili dodatočné finančné
zdroje. Prvý podpredseda Komisie
Frans Timmermans v tejto súvislos
uviedol: „Dnešná správa informuje
o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť od minulého novembra. Tento
pokrok je výsledkom nášho pevného
spoločného odhodlania pristupovať
k riadeniu migrácie komplexne. Pozi vne výsledku, ktoré sme dosiahli,
musíme udržať a zároveň musíme
usilovne pracovať na prijímaní ďalších opatrení, vrátane zhody v otázke
reformy azylového systému. Niekto-

Newsletter
ré z týchto opatrení sú mimoriadne
naliehavé. To je aj prípad poskytnua finančných príspevkov, ku ktorým
sa členské štáty zaviazali. Riadenie
migrácie zostáva pre našich občanov
jednou z najvyšších priorít. Naplniť sa
nám ju však podarí iba pomocou skutočne komplexného a spoločného prístupu.“ Vysoká predstaviteľka EÚ pre
zahraničnú a bezpečnostnú poli ku
a podpredsedníčka Komisie Federica
Mogheriniová vyhlásila: „Naša stratégia riadenia migrácie v partnerstve
s kľúčovými krajinami, organizáciami
OSN a Africkou úniou prináša výsledky. Vďaka spoločnej osobitnej skupine
AÚ, EÚ a OSN sme pomohli viac ako
15 000 osobám vrá ť sa domov a začať nový život a zároveň sme evakuovali vyše 1 300 utečencov z Líbye. Spolupráca a spoločná zodpovednosť sú
základným predpokladom účinného
riešenia tejto globálnej výzvy.“
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_sk.htm
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Dôslednejšia,
efektívnejšia
a bezpečnejšia vízová
politika EÚ
Európska komisia navrhla reformu
spoločnej vízovej poli ky EÚ – chce ju
prispôsobiť meniacej sa bezpečnostnej situácii, problémom spojeným
s migráciou aj novým príležitos am,
ktoré prináša technologický vývoj.
Navrhované zmeny vízového kódexu
umožnia legálne cestujúcim osobám
ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím podporia cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň posilnia
bezpečnosť a zmiernia riziká spojené
s nelegálnou migráciou. Komisár pre
migráciu, vnútorné záležitos a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislos uviedol: „EÚ každý rok
navš via milióny ľudí, ktorí prinášajú
príjmy odvetviu cestovného ruchu. Re-

formy, ktoré dnes navrhujeme, umožnia legálne cestujúcim osobám získať
vízum ľahšie a rýchlejšie, zároveň
však prinesú prísnejšie bezpečnostné
normy, vďaka ktorým lepšie odhalíme
a zastavíme tých, ktorí k nám prichádzajú nelegálne. Nové pravidlá ež
zais a, aby spoločná vízová poli ka
mohla prispieť k zlepšeniu spolupráce
s tre mi krajinami pri navracaní nelegálnych migrantov.“ Odvetvie cestovného ruchu zohráva v hospodárstve
EÚ kľúčovú úlohu, keďže tvorí približne 10 % jej HDP. Členské štáty EÚ síce
patria k najpopulárnejším turis ckým

Znižovanie rizík v bankovej únii: Európska komisia
predstavuje opatrenia na rýchlejšie zníženie objemu
nesplácaných úverov v bankovom sektore
Komisia navrhla ambiciózny a komplexný balík opatrení zameraných na
nesplácané úvery v Európe, pričom
využíva výrazný pokrok
dosiahnutý pri znižovaní rizík v bankovom
sektore. Dnešnými ďalekosiahlymi opatreniami
Komisia plní akčný plán
Rady na riešenie vysokého objemu nesplácaných úverov a bráni
ich možnej budúcej
akumulácii. Opatrenia
nadväzujú na prebiehajúce úsilie členských
štátov, orgánov dohľadu, úverových
inš túcií a EÚ, ktoré viedlo k tomu,
že objem nahromadených nesplácaných úverov vo viacerých bankách
a členských štátoch EÚ v posledných rokoch klesá. Cieľom opatrení
je ďalej spevniť základy bankového
sektora EÚ pre budúce generácie
a zabezpečiť vysoko stabilné banky,

ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri
financovaní hospodárstva a podpore
rastu. Tento balík dopĺňa opatrenia

zamerané na úniu kapitálových trhov
a je zásadným krokom na dobudovanie bankovej únie, čo predstavuje
jednu z najnaliehavejších priorít, na
ktorých sa dohodli vedúci predstavitelia EÚ s cieľom posilniť európsku
hospodársku a menovú úniu. Okrem
toho Komisia predstavuje aj svoju
druhú správu o pokroku pri znižovaní

des náciám na svete, no zdĺhavé
a ťažkopádne postupy môžu turistov
od cesty do Európy odradiť. Ich inves cie a výdavky tak budú smerovať do iných krajín, čo sa nepriaznivo
odrazí na hospodárstve EÚ. Výhody
cestovania s vízami však treba zároveň vykompenzovať lepším riadením
migrácie, bezpečnos a hraníc, aby
sme dokázali primerane reagovať na
súčasné aj budúce výzvy v oblas bezpečnos a migrácie. 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1745_sk.htm
nesplácaných úverov v Európe, z ktorej vyplýva, že trend poklesu objemu
nesplácaných úverov sa nezastavil.
Podpredseda Komisie zodpovedný
za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis
Dombrovskis uviedol: „Ruka v ruke
s tým, ako Európa a jej hospodárstvo
obnovuje svoju silu, musí Európa využiť dynamiku a rýchlejšie znižovať nesplácané
úvery. Je to nevyhnutné
na ďalšie zníženie rizík
v európskom bankovom sektore a posilnenie odolnos tohto
sektora. S menším objemom nesplácaných
úverov vo svojich súvahách budú banky môcť
poskytnúť viac financií
domácnos am a podnikom. Naše návrhy sú založené na
značnom úspechu v znižovaní rizika
v posledných rokoch a musia byť neoddeliteľnou súčasťou dobudovania
bankovej únie znižovaním rizík a rozdelením rizika.“ 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_sk.htm
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Zdravé potraviny pre milióny európskych školákov
vďaka programu EÚ

Newsletter
se. V školskom roku 2018/2019 sa
v rámci spoločnej poľnohospodárskej
poli ky vyčlení 250 miliónov EUR na
kon nuálne fungovanie školského
programu EÚ.“ V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150
miliónov EUR na ovocie a zeleninu
a 100 miliónov EUR na mlieko a iné
mliečne výrobky. Nedávno boli odsúhlasené rozpočtové prostriedky pre
všetkých 28 členských štátov zapojených do programu v školskom roku
2018/2019 a očakáva sa, že Komisia

Viac ako 30 miliónov de v EÚ dostáva v rámci školského programu
EÚ mlieko, ovocie a zeleninu. Ako
vyplýva z najnovších monitorovacích
správ, v školskom roku 2016/2017 sa
viac ako 12,2 milióna de v 79 000
školách zapojilo do programu Únie
na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách a približne 18 miliónov de do programu Únie na podporu konzumácie mlieka v školách.
Predstavuje to viac ako 74 000 ton
ovocia a zeleniny a viac ako 285 000
ton mliečnych výrobkov rozdelených
najmä medzi deťmi vo veku od 6 do
10 rokov. Okrem toho, že školský

program EÚ zabezpečuje distribúciu
týchto produktov, podporuje zdravé
stravovacie návyky u de a zahŕňa
aj osobitné vzdelávacie programy,
ktoré majú zvýšiť povedomie žiakov
o dôležitos správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny. Komisár pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto
súvislos uviedol: „Európsky poľno-

hospodári nám dodávajú kvalitné,
bezpečné a zdravé potraviny a vďaka tomuto školskému programu eto produkty prispievajú k dobrému
zdraviu našich najmladších občanov. De sa pritom v ranom veku
naučia aj to, odkiaľ naše potraviny
pochádzajú a aký význam má chuť
a výživa. Komisia sa s hrdosťou podieľa na tomto vzdelávacom proce-

ich schváli do konca marca. Ako je
na tom Slovensko? SR sa zapojila do
programu od začiatku jeho realizácie
v EÚ. V školskom roku 2014/2015 sa
opro roku 2009/2010 dodalo do
škôl 3,75- krát viac čerstvých produktov ovocia a zeleniny. V školskom
roku 2015/2016 sa zapojilo 2963
školských zariadení. Počet zapojených škôl každý rok narastá. Rozpočet pre Slovensko predstavuje na
školský rok 2018/2019 pre program
podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách 2 113 724 EUR a na
program na podporu konzumácie
mlieka v školách 990 350 EUR. 
Zdroj: h p://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_sk.htm
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Virtuálna výmena v rámci
programu Erasmus+
Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, dnes rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, vďaka ktorej sa podarí
prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín
južného susedstva EÚ. Európska komisia spus la projekt virtuálnej výmeny
v rámci programu Erasmus+, ktorým
chce v priebehu nasledujúcich dvoch
rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnos
minimálne 25 000 mladých
ľudí. Projekt zahŕňa 33 krajín zapojených do programu
Erasmus+ a región južného
Stredozemia, ktorý pokrýva
Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Pales nu*, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia
programu Erasmus+ bude
dopĺňať program tradičnej
fyzickej mobility a v budúcnos by sa mohla rozšíriť aj

do ďalších regiónov sveta. Komisár
pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislos
uviedol: „Program Erasmus+ je veľmi
úspešný, no napriek tomu nie je vždy
prístupný pre všetkých. Virtuálnou výmenou v rámci programu Erasmus+
umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí
s rôznym sociálnym pozadím a pod-

Zdroj: h p://www.europa.
eu/rapid/press-release_IP18-1741_sk.htm

Sieť informačných centier, dokumentačných centier
a konferenčných prednášateľov je vo všetkých
členských štátoch EÚ, aj v tom Vašom.
Obráťte sa na vaše miestne informačné centrum Europe Direct
v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ
a získajte:
 odpovede na otázky o vašich právach občana EÚ, o fondoch a pod.
 pozvánky na miestne informačné/
kontaktné poduja a o EÚ
 dokumenty a publikácie EÚ

poríme porozumenie medzi kultúrami. Tento online nástroj prepojí väčšie množstvo mladých ľudí v EÚ s ich
rovesníkmi a kolegami z iných krajín;
bude vytvárať mosty a prispievať
k rozvíjaniu zručnos , ako sú kri cké
myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a mová práca.“ Virtuálna
výmena v rámci programu Erasmus+
bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov z európskych
krajín a krajín južného susedstva EÚ
prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových
skupín, hromadných otvorených online kurzov a odbornej prípravy. Mladí ľudia z rôznych
krajín sa napríklad budú
môcť raz za týždeň spojiť
a na základe materiálov,
ktoré sa vopred rozošlú,
prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach,
ako je hospodársky rozvoj či
zmena klímy. 

 odporúčania na zdroje informácií
 kontakty na príslušné organizácie
 Obráťte sa na najbližšie európske
dokumentačné centrum a získajte:
 prístup k oficiálnym publikáciám
a dokumentom EÚ (v elektronickej alebo tlačenej podobe)
 pomoc pri vyhľadávaní podrob-

ných informácií o právnych predpisoch, poli kách a inš túciách EÚ
 odborné školenia pre študentov
zamerané na rešerš údajov súvisiacich s EÚ na výskumné účely
Plánujete zorganizovať vo vašom
okolí poduja e zamerané na EÚ?
Nájdite odborného konferenčného
prednášateľa EÚ (právnici, konzultan , akademici).
Viac info: h ps://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk
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