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EÚ MÁTE NA DOSAH
Dôležitou úlohou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike je informovať
občanov o Európskej únii, jej politikách a cieľoch. Snažíme sa priblížiť vám fungovanie Európskej únie tak, aby bola čo najprístupnejšia.
Veľa informácií sa dá nájsť pohodlne na internete. Sú však otázky, na ktoré neexistujú jednoduché a rýchle odpovede.
Viete napríklad, aké máte práva, ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ? Kto
vám poradí, keď sa vyskytnú administratívne prekážky v inom štáte EÚ?
Ako môžete ponúkať svoje služby v iných krajinách? Alebo čo môžete urobiť, ak zahraničný obchodník odmietne vziať späť chybný produkt kúpený v
tej istej zahraničnej krajine?
V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia
širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa
z ich potrieb.
V tomto stručnom sprievodcovi informačnými sieťami a poradenskými
službami nájdete ich prehľad s uvedením kontaktného bodu na Slovensku. Každá služba ponúka pomoc v určitej oblasti, či už ide o všeobecné
informácie o EÚ alebo špeciﬁckejšie témy ako je hľadanie si zamestnania,
obchodného partnera alebo zdrojov pre ﬁnancovanie projektu v Európe.
Budem veľmi rád, ak vám táto knižočka zjednoduší prácu, uľahčí hľadanie odpovedí a umožní efektívnejšiu komunikáciu s inštitúciami Európskej
únie. Európsku úniu máte naozaj na dosah.
Ladislav Miko
vedúci Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku
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PREHĽAD SIETÍ PODĽA ABECEDY
AFCOS
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
Centrálny koordinačný orgán
Creative Europe Desk Slovensko
ECC – net
EIONET
Enterprise Europe Network EEN
Erasmus +
Erasmus pre mladých podnikateľov
eTWINNING
EURAXESS
EURES
EURODESK
Euroguidance
EUROPASS
EURYDICE
Európska migračná sieť EMN
Európsky kontaktný bod
Green Spider Network
Horizont 2020
Integrovaná sieť informačno-poradenských centier (EŠIF)
INTERACT
LIFE
NARIC
REFERNET
SAAIC
Solvit
Spoločné výskumné centrum
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EUROPE DIRECT
ZOZNAM INFORMAČNÝCH CENTIER
EUROPE DIRECT
Europe Direct Komárno
Eötvösa 12, 945 01 Komárno
tel.:
+ 421 35 770 19 38
e-mail: rpic.kn@nextra.sk
web:
www.europedirectkn.eu
Europe Direct Košice
Strojárenská 3, 040 01 Košice
tel.:
+ 421 55 6196 684
e-mail: europe.direct@vucke.sk
web:
https://europedirect.vucke.sk
Europe Direct Lučenec
Radnica, ulica Doktora Herza 240/1, 984 01 Lučenec
tel.:
+ 421 47 4331513
e-mail: europedirect@lucenec.sk
web:
www.edlucenec.eu
Europe Direct Nitra
Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra
tel.:
+421 37/7910 290
e-mail: europedirect@agroinstitut.sk
web:
agroinstitut.sk/europedirect
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Europe Direct Poprad
P.O.Box 36, Hviezdoslavová 24, 058 01 Poprad
tel.:
+ 421 905 545 121
e-mail: europedirect@europedirectpp.eu
web:
www.europedirectpp.eu
Europe Direct Prešov
Hlavná 11, 080 01 Prešov
tel.:
+ 421 51 7721018
e-mail: europedirect@sfpa.sk
web:
www.edpresov.sk
Europe Direct Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
tel.:
+ 421 34 651 6180
e-mail: europedirect@senica.sk
web:
www.europedirect.senica.sk
Europe Direct Trenčín
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
tel.:
+ 421 32 65 55 407
e-mail: europe.direct@tsk.sk
web:
www.europedirecttrencin.sk
Europe Direct Trstená
P.O. Box 11, Železničiarov 1, 028 01 Trstená
tel.:
+ 421 940 643 546
e-mail: europedirect@ozviac.sk
web:
www.europedirecttrstena.ozviac.sk
Europe Direct Žilina
Vysokoškolákov 24, 010 01 Žilina
tel.:
+ 421 41 51 31 460
e-mail: europedirectzilina@uniza.sk
web:
www.europedirectza.sk

EUROPE DIRECT
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ZOZNAM EURÓPSKYCH DOKUMENTAČNÝCH
CENTIER V SR
Európske dokumentačné centrum - Centrum vedecko-technických
informácií SR
Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava
Slovakia
E-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk
Tel.:
+421 2 6925 3240
http://edc.cvtisr.sk
Európske dokumentačné centrum - Slovenská ekonomická knižnica
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
E-mail: miriam.vertalova@euba.sk
Tel.:
+421 2 6729 1614
https://sek.euba.sk/edc-europske-centrum
Európske dokumentačné centrum – Univerzitná knižnica Univerzity
Mateja Bela
Tajovského 51,
974 01 Banská Bystrica
E-mail: martina.tregerova@umb.sk
Tel.:
+421 48 446 52 13
https://www.library.umb.sk/europske-dokumentacne-centrum/
Európske dokumentačné centrum - Univerzita Komenského, Knižnica
Právnickej fakulty
Šafárikovo nám. 6,
810 00 Bratislava Slovakia
E-mail: jana.santorisova@ﬂaw.uniba.sk
Tel.:
+421 9158 995 758
https://www.ﬂaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/europske-dokumentacne-centrum/
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EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE
A INVESTIČNÉ FONDY
CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
sekcia centrálny koordinačný orgán
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
e-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk
web:
www.vicepremier.gov.sk
Centrálny koordinačný orgán (CKO) je stanovený na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť koordinovanie a usmerňovanie subjektov v oblasti systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Zabezpečuje prípravu, revíziu a realizáciu Partnerskej dohody SR na roky
2014 – 2020, tvorbu a prevádzku ITMS2014+ (informačný monitorovací
systém), monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF.
CKO zabezpečuje tiež koordináciu prípravy hlavných legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov pre politiku súdržnosti, ako aj prípravu
stanovísk a pozícií k týmto dokumentom na úrovni SR. Zároveň je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu v oblasti Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce (EZÚS).
CKO koordinuje Integrovanú sieť informačno-poradenských centier.

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY
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INTEGROVANÁ SIEŤ INFORMAČNO
PORADENSKÝCH CENTIER

Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj
Kontakt:
Mesto Banská Bystrica
Informačno-poradenské centrum pre územie Banskobystrického kraja
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
tel. č.: 048/4330 146
Web:
https://euroinfo.sk/
E-mail: ipc@banskabystrica.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:
7.30 - 15.30
Streda:
7.30 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok:
7.30 - 15.00
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Informačno-poradenské centrum pre Košický kraj
Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice
tel. č.:
Web:
Email:

055/6196 676
https://euroinfo.sk/
ipc@vucke.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:
7.30 - 15.30
Streda:
7.30 - 16.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok:
7:30 - 14:30

Sídlo:
Strojárenská 3, 5. poschodie
042 66, Košice

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY

Informačno-poradenské centrum pre Nitriansky kraj
Kontakt:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Doručovacia adresa:
Rázusova 2A
949 01 Nitra
tel. č.: 037/692 5938
https://euroinfo.sk/
Web:
E-mail: ipc@unsk.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok:
7.00 - 15.00
Streda:
7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok:
7:00 - 14:00

Sídlo:
Kupecká 3
949 01 Nitra
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Informačno - poradenské centrum pre Prešovský samosprávny kraj
Kontakt:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno - poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
tel. č.:
Web:
Email:

051/7081 113
https://euroinfo.sk/
ipc@vucpo.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok:
7.00 - 15.00
Streda:
7.00 - 15.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok:
7:00 - 15:00

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj
Kontakt:
Trenčiansky samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre územie Trenčianskeho kraja
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
tel. č.: 032/655 5731; 0901 918 171
https://euroinfo.sk/
Web:
E-mail: ipc@tsk.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.00 - 16.00
Utorok:
7.00 - 15.00
Streda:
7.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok:
8:00 - 14:00
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Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj
Kontakt:
Trnavský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
P.O. BOX 128, Starohájska 10
917 01 Trnava
Tel. číslo: 033/55 59 652
https://euroinfo.sk/
Web:
E-mail: ipc@trnava-vuc.sk
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:
7.30 - 15.30
Streda:
7.30 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok:
7:30 - 15:00

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY

Informačno-poradenské centrum pre Žilinský kraj
Kontakt:
Žilinský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum
Komenského 48
011 09 Žilina
tel. č.:
Web:
Email:

041/5032 159
https://euroinfo.sk/
ipc@zilinskazupa.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:
7.30 - 15.30
Streda:
7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok:
7:30 - 15:30
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SIEŤ AFCOS
(Sieť pre koordináciu boja proti podvodom)

ÚRAD VLÁDY SR
Sekcia kontroly
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava
tel.:
+421/2/20925 562
e-mail: afcossr@vlada.gov.sk
nezrovnalosti@vlada.gov.sk
web:
https://www.olaf.vlada.gov.sk/
Sieť AFCOS je štruktúra spolupracujúcich orgánov (partnerov siete AFCOS)
v jednotlivých členských štátoch EÚ, ktorej hlavným cieľom je vzájomná
spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany ﬁnančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a
s ostatnými členskými štátmi. Tvoria ju orgány a inštitúcie, ktoré poskytujú
prostriedky Európskej únie a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im
zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany ﬁnančných záujmov EÚ.
Hlavnou úlohou v rámci tejto siete je:
• zabezpečiť spoluprácu sieťových partnerov prostredníctvom OCKÚ
OLAF s úradom OLAF a
• spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi a inštitúciami siete navzájom.
Táto sieť je otvorená aj spolupráci s ďalšími subjektmi, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k ochrane ﬁnančných záujmov EÚ.

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY
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Orgánom, ktorý zabezpečuje ochranu ﬁnančných záujmov EÚ v Slovenskej
republike, je na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov Úrad vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na veľký počet sieťových partnerov je potrebné spoluprácu a
vzájomnú komunikáciu koordinovať. Túto koordinačnú úlohu plní na Slovensku Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Centrálny kontaktný útvar
pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly Úradu vlády SR s ktorými si navzájom pravidelne vymieňa informácie o svojich aktivitách.
V rámci svojej činnosti, okrem iného, prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodzovania, resp. ohrozenia ﬁnančných záujmov Európskej
únie. Pre nahlasovanie podozrení z poškodzovania ﬁnančných záujmov EÚ
zriadil OCKÚ OLAF e-mailovú adresu: nezrovnalosti@vlada.gov.sk
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INTERACT

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
e-mail: interact@interact-eu.net
web:
http://www.interact-eu.net
http://www.region-bsk.sk
Program spolupráce INTERACT je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj „Interreg“)a poskytuje svoje služby programom Interreg vo
všetkých 28 členských štátoch EÚ, v Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácie výsledkov územnej spolupráce a v oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní
inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad európskych
zoskupení územnej spolupráce alebo makroregionálnych stratégií medzi
partnermi z rôznych krajín a správnymi orgánmi v Európe.
Program INTERACT je špeciﬁcký v tom, že neprideľuje nenávratný ﬁnančný
príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje svoje
služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom
školení, workshopov, seminárov, konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické príručky, štúdie, výskumy,
vytvára vzory formulárov; poskytuje taktiež individuálne poradenstvo pre
programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY
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Riadiacim orgánom pre program spolupráce INTERACT je Bratislavský samosprávny kraj.
Priority programu:
1. Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg
2. Zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov
programov spolupráce
3. Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napr. prostredníctvom európskych zoskupení územnej spolupráce,
makroregionálnych stratégií atd.
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MLÁDEŽ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA
ETWINNING
(Partnerstvá európskych škôl)

Žilinská univerzita v Žiline
NSS -Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl
Univerzitná 8215 / 1
010 26 Žilina
tel.:
mobil:
e-mail:
web:

041/513 5070
0915 111 930
info@etwinning.sk
www.etwinning.sk
http://www.etwinning.net

eTwinning - Program partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych
škôl.
Ponúka platformu pre pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov, školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú v škole v jednej z európskych
krajín zapojených do programu a je zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov a zdieľanie zdrojov.
eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných
a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online aj prezenčného profesionálneho rozvoja.
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Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako
hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej
komisie a v roku 2014 bol pevne integrovaný do Erasmus+, európskeho
programu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Úrad
centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením European Schoolnet, medzinárodného partnerstva 31 európskych ministerstiev
školstva, úlohou ktorého je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania.
Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný
38 úradmi národných podporných služieb.
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PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje a poskytuje granty
pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014 - 2020.
Program dáva príležitosť žiakom základných a stredných škôl, žiakom
odbornej prípravy, študentom vysokých škôl, pedagogickým aj odborným
zamestnancom na všetkých stupňoch škôl i vo vzdelávaní dospelých, pracovníkom s mládežou, dobrovoľníkom a mladým ľuďom stráviť obdobie
v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Erasmus+ sa zameriava na organizácie, ktoré majú záujem zapájať do
projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev si vymieňať skúsenosti, vytvárať inovácie a podporovať reformy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Kontaktnými miestami pre program Erasmus+ na Slovensku sú:
Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej
prípravy SAAIC a Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu IUVENTA.

M L Á D E Ž , V Z D E L ÁVA N I E A K U LT Ú R A
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SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu svojím zameraním
• podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho
spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov,
• zabezpečuje informačné a konzultačné služby o medzinárodných vzdelávacích a iných programoch,
• organizuje národné a medzinárodné semináre a konferencie,
• propaguje slovenské školstvo v zahraničí a vydáva informačné materiály.
Kontakt:
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9, Bratislava
Tel:
web:

02/209 222 01
www.saaic.sk
www.erasmusplus.sk
e-mail: erasmusplus@saaic.sk
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NÁRODNÁ AGENTÚRA PROGRAMU ERASMUS+
PRE OBLASŤ MLÁDEŽE A ŠPORTU

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4
e-mail: erasmusplus@iuventa.sk
web:
www.iuventa.sk
www.erasmusplus.sk
http://europa.eu/youth/solidarity_en
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej
aktivity je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na
Slovensku aj mimo neho. Zároveň administruje grantový program Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, je sídlom Eurodesku –
Európskej informačnej siete pre mládež a pracovníkov s mládežou.
IUVENTA začína implementovať iniciatívu Európskej komisie - Európsky
zbor solidarity, ktorým sa rozšíria možnosti vzdelávacích projektov zameraných na mládež, postavenie mladých ľudí a ich následná orientácia
na trhu práce. Európsky zbor solidarity ponúkne mladým ľuďom nielen
dobrovoľníctvo, ktoré vychádza z Európskej dobrovoľníckej služby, ale tiež
možnosť platených stáží alebo pracovných umiestnení. Mladí ľudia sa do
programu môžu zapojiť prostredníctvom databázy, ktorá združuje účastníkov a organizácie a môžu sa v nej navzájom kontaktovať.
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EURODESK
(Európska informačná sieť)

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Eurodesk
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4
tel.:
+421 908 678 820
e-mail: eurodesk@iuventa.sk
web:

www.eurodesk.sk
www.eurodesk.eu

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí, ktorá odpovedá
na otázky z oblasti práce, štúdia, stáží, dobrovoľníctva a cestovania v Európe. V rámci SR funguje od roku 2000 a má 12 regionálnych pobočiek.
EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli
zrozumiteľnejšie a funguje na troch úrovniach: regionálnej, národnej a európskej. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Eurodesk je zároveň zodpovedný
za chod Európskeho mládežníckeho Portálu (European Youth Portal), na
ktorom sa dajú nájsť informácie o aktuálnych možnostiach mladých ľudí
a pracovníkov s mládežou súvisiacich najmä s mobilitou, prácou a vzdelávaním. Eurodesk je aktívny v 34 krajinách Európy
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PROGRAM ERASMUS PRE MLADÝCH
PODNIKATEĽOV
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Vaše lokálne kontaktné miesto
Vaším hlavným kontaktom počas celého Programu Erasmus pre mladých podnikateľov bude vaše lokálne kontaktné miesto. Tieto subjekty sú vybrané Európskou komisiou a budú vás sprevádzať počas celého
výmenného pobytu: pomôžu vám so žiadosťou, pomôžu vám nadviazať
úspešný vzťah s vhodným podnikateľom a poskytnú vám odpovede na
vaše otázky. Mali by ste si vybrať také lokálne kontaktné miesto, ktoré
pôsobí vo vašom regióne, alebo v krajine vášho trvalého pobytu. Ak žijete
v niektorej zmála krajín, kde nie je lokálne kontaktné miesto k dispozícii,
môžete sa zaregistrovať v kontaktnom mieste v inej európskej krajine podľa vlastného výberu.
Kontaktné miesto vám môže ponúknuť možnosť zúčastniť sa na úvodnom
kurze, kde vás pripravia na váš výmenný pobyt.
Vaše lokálne kontaktné miesto bude posudzovať vašu žiadosť. Ako náhle
bude prijatá, budete si môcť hľadať podnikateľa. Lokálne miesto podnikateľa-hostiteľa taktiež ponúkne miestnu pomoc novému podnikateľovi
počas stáže.

M L Á D E Ž , V Z D E L ÁVA N I E A K U LT Ú R A

Creative Industry Košice, n.o.
Kukučínova 2
040 01 Košice
Contact person: Ms Alexandra Juríková
tel.:
+421 907 926 571
e-mail: alexandra.jurikova@cike.sk
web:
http://www.cike.sk/
Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
Contact person: Mr Radko Lapoš
tel.:
+421 908 848 626
e-mail: vicvelmax@vicvelmax.sk
web:
www.vicvelmax.sk
Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
Contact person: Mr Martin Menkyna
tel.:
+421 220 363 273
e-mail: menkyna@sbagency.sk
web:
www.sbagency.sk
Taliansko - Slovenská Obchodná Komora
Michalska 7
811 01 Bratislava
Contact person: Ms Adriana Benková
tel.:
+421 948 252 101
e-mail: project@camitslovakia.sk
web:
www.camit.sk
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EURYDICE
(Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe)

EURYDICE – Informačná sieť o vzdelávacích systémoch v Európe
Eurydice je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej
komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch
v štátoch Európskej únie, za účelom uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti
vzdelávania. Jej hlavným poslaním je poskytovať pracovníkom zodpovedným za vzdelávacie politiky na európskej, národnej a regionálnej úrovni
analýzy a informácie, ktoré by im mali napomáhať v ich rozhodovacom
procese.
Medzi hlavné produkty Eurydice, ktoré poskytujú prehľad o štruktúre a organizácií európskych vzdelávacích systémov patria tematické komparatívne správy a online encyklopédia Popis národných vzdelávacích systémov.
V súčasnosti tvorí sieť Eurydice 42 národných kancelárií v 38 štátoch zapojených do programu EÚ Erasmus+.
Kontakt:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Križkova 9
811 04 Bratislava
Tel:
+421 2 209 222 91/92
E-mail: eurydice@saaic.sk
web:
www.saaic.sk/eurydice
www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
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CREATIVE EUROPE DESK
Slovensko

Adresa pre osobné stretnutie:
Slovenský ﬁlmový ústav
Grösslingová 45 (oproti budove SFÚ),
1. poschodie
811 09 Bratislava, Slovensko
Korešpondenčná adresa:
Slovenský ﬁlmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
tel.:
+421 907 467 598; +421 907 702 091
e-mail: kultura@cedslovakia.eu; media@cedslovakia.eu
web:
www.cedslovakia.eu
Kreatívna Európa je komunitárny program na podporu kreatívneho sektoru, ktorý sa delí na dva podprogramy.
Program MEDIA je podprogram Európskej únie na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorého hlavnými cieľmi sú uchovávať a rozširovať európsku
kultúrnu rozmanitosť, ako aj audiovizuálne dedičstvo (a tiež umožniť čo
najväčší prístup k nemu) a propagovať medzikultúrny dialóg. Podieľa sa
na zvyšovaní konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho sektora
v rámci otvoreného trhu.
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Podprogram Kultúra sa zameriava na podporu medzinárodných kultúrnych
projektov.
Všeobecným cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny
priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, pomocou
rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami rôznych krajín. Svojou činnosťou program prispieva
ku vzniku európskeho občianstva. Program je otvorený pre účasť neaudiovizuálnych kultúrnych odvetví a kultúrnych organizácií za predpokladu, že
konajú v pozícii neziskového kultúrneho subjektu.
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NARIC
(Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov
o vzdelávaní)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón: 02 / 59 374 623
E-mail: sudv@minedu.sk
web:
http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-aodbornych-kvaliﬁkacii-zo-zahranicia/
Úlohy súvisiace s uznávaním zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvaliﬁkácie vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.
Konzultačné a telefonické hodiny
Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Overovacie hodiny - Apostille / Superlegalizácia
Pondelok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda
9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok
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REFERNET
(Európska sieť referenčných a odborných informácii)

Štátny inštitút odborného vzdelávania
/Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy
Bellova 54/a
837 63 Bratislava
Tel./fax: 02/54 77 67 74, 0907 985 359
e-mail: sno@siov.sk
web:
www.refernet.sk
ReferNet je informačná sieť, ktorej úlohou je zbierať, spracovávať a rozširovať informácie o vývoji v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
z každej členskej krajiny EÚ, Nórska a Islandu. ReferNet podporuje výmenu
informácií a vytváranie partnerstiev medzi organizáciami a expertmi so
záujmom o rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.
Sieť ReferNet zriadilo Európske centrum pre rozvoj odbornej prípravy (Cedefop). Na Slovensku je národným koordinátorom činnosti siete Slovenské
národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy (SNO). Je súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV).
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EURAXESS
(Servisné centrá pre výskumných pracovníkov)

Centrá EURAXESS pri SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.:
+421 2 5930 4700
e-mail: euraxess@saia.sk
web:
www.euraxess.sk, www.saia.sk
Centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov sú súčasťou európskej siete EURAXESS – Researchers in Motion pôsobiacej v 40 krajinách. Národnú
sieť servisných centier tvorí päť pracovísk SAIA (okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline).
Cieľom iniciatívy EURAXESS je čo najviac zjednodušiť mobilitu a podporiť kariérny rozvoj výskumníkov. Centrá EURAXESS poskytujú zahraničným a slovenským vedcom a ich rodinám poradenstvo a služby týkajúce sa rôznych
aspektov mobility, vrátane praktických informácií bežného života (otázky
ﬁnancovania výskumu, víz a povolení na pobyt, sociálneho zabezpečenia,
zdanenia), organizujú podujatia pre komunitu zahraničných vedcov i školenia pre pracovníkov výskumných inštitúcií, ktoré týchto odborníkov prijímajú.
Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky mobilitný portál pre výskumných pracovníkov https://euraxess.ec.europa.eu a národné mobilitné portály, vrátane slovenského www.euraxess.sk, ktorý je
spravovaný v slovenskej aj anglickej verzii.
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HORIZONT 2020

Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 je súčasťou systému medzinárodných sietí národných kontaktných bodov v jednotlivých
programových oblastiach najväčšieho rámcového programu EÚ pre vedu,
výskum a inovácie Horizont 2020.
Sieť Národných kontaktných bodov (NCP – National Contact Points) je
hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmernení, praktických informácií a pomoci vo všetkých
aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov
bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor. Národné kontaktné body organizujú informačné dni, semináre, špecializované workshopy a individuálne
konzultácie pre záujemcov o podávanie projektov.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Tel:
+421 2 69253 169, +421 2 69253 164
e-mail: h2020@cvtisr.sk
web:
www.h2020.cvtisr.sk
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SPOLOČNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM

Poslaním Spoločného výskumného centra je poskytovanie zákaznícky
orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Ide o útvar Európskej
komisie, ktorý slúži ako referenčne centrum pre vedu a technológiu Únie.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia vedy a techniky
Odbor stratégií a európskych záležitostí vo vede a technike
813 30 Bratislava
tel.:

+421 2 59374 735
www.minedu.sk
e-mail: iveta.rusinova@minedu.sk
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ZAMESTNANOSŤ, MOBILITA,
PODNIKANIE A MIGRÁCIA
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

EEN

(Poradenská sieť pre podnikateľov)

BIC Bratislava
(koordinátor zastúpenia Enterprise Europe Network v SR)
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.:
+421 2 323 327 11
e-mail: bic@bic.sk
web:
www.een.sk
Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu
malých a stredných podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise
Europe Network združuje viac ako 600 organizácií s 3000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách EÚ a sveta.
Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory, technologické centrá či výskumné inštitúcie.
Cieľom Enterprise Europe Network je pomáhať malým a stredným podnikom pri rozvoji medzinárodnej spolupráce, zlepšovaní svojho inovačného
potenciálu a zvyšovaní svojich znalostí o politikách Komisie. Táto iniciatíva
Európskej Komisie poskytuje podnikateľom integrované služby na jednom
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mieste, čo najbližšie k podnikateľom, kde môžu hľadať rady a využívať široký rozsah ľahko dostupných služieb zameraných na podporu podnikania.
Služby Enterprise Europe Network zahŕňanú: vyhľadávanie obchodných,
technologických, ale aj projektových partnerov v zahraničí, poradenstvo
a informácie v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce,
ﬁnancovania, európskej legislatívy, podnikania v EÚ a tretích krajinách,
programov EÚ, inovácií či transferu technológií. Pravidelne organizuje
networkingové podujatia v rámci rôznych sektorov a informačné semináre
na aktuálne témy.
Táto poradenská podnikateľská sieť zaháňa na Slovensku 4 hlavných partnerov s 5 kontaktnými bodmi po SR:
BIC Bratislava:
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.:
+421 2 3233 2711
e-mail: info@een.sk
web:
www.bic.sk
RPIC Prešov:
Raymanova 9
080 01 Prešov
tel.:
051/ 75 60 330, 329, 317
web:
www.rpicpo.sk
e-mail: een@rpicpo.sk
SBA:
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
tel.:
+ 421 2 203 63 100
web:
www.sbagency.sk
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SOPK:
Grösslingová 4.
816 03 Bratislava
tel.:
02/54433291
email: sopkurad@sopk.sk
web:
http://web.sopk.sk/
SOPK kancelária Trenčín
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.:
032/6523834
email: sopkrktn@sopk.sk
web:
http://tn.sopk.sk/
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EURES
(Európske služby zamestnanosti)

ÚPSVaR- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
EURES – Európske služby zamestnanosti
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava
tel.:
02/20444268
e-mail: vanda.grofova@upsvr.gov.sk
web:
www.eures.sk, www.eures.europa.eu
EURES (European Employment Services) je európska sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou, ktorej cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. EURES poskytuje bezplatné
služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP
a Švajčiarsku a bezplatný servis zamestnávateľom, ktorí hľadajú pracovné
sily v rámci týchto krajín.
EURES prostredníctvom Európskou komisiou vyškolených poradcov poskytuje informácie o voľných pracovných miestach, európskom trhu práce,
životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, poradenstvo a zabezpečuje služby v oblasti náboru pracovných síl.
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EUROGUIDANCE
(Sieť pre podporu poradenstva a mobility)

Centrum Euroguidance
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava
tel.:
+421 209 222 80
e-mail: euroguidance@saaic.sk
web:
www.euroguidance.sk
www.euroguidance.eu
Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance zriadenej Európskou komisiou. Jeho úlohou je podpora európskej dimenzie celoživotného poradenstva a poskytovanie informácií o celoživotnom poradenstve
a mobilite. Aktivity siete sa orientujú predovšetkým na poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva, ktorým sú určené semináre, konferencie,
publikácie a ďalšie produkty a služby. Centrum sprostredkuje študentom
a mladým ľuďom informácie o vzdelávacích príležitostiach a odbornej praxi v zahraničí a podporuje prípravu na študijné pobyty v zahraničí.

ZAMESTNANOSŤ, MOBILITA, PODNIKANIE A MIGRÁCIA
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NÁRODNÉ CENTRUM EUROPASS

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odbor európskych politík
P.O. Box 63
Bellova 54/a
837 63
Bratislava
tel.:
+421 911 610 115
e-mail: europass@siov.sk
web:
http://www.siov.sk/medzinarodna-spolupraca/europske-iniciativy/
narodne-centrum-pre-europass/
EUROPASS slúži na zdokumentovanie získaných schopností a skúseností.
Má jednotnú štruktúru, čím sa stáva zrozumiteľným aj v iných krajinách.
Zamestnávateľom pomáha posúdiť kvaliﬁkácie uchádzača o zamestnanie.
Ide o prehľadný súhrn informácii, ktorý zefektívňuje profesijnú a študijnú
mobilitu občanov v rámci EÚ.
Úlohy Národného centra Europass sú:
• koordinovať činnosti súvisiace s vydávaním dokumentov Europass;
• zabezpečiť informovanosť a propagáciu;
• rozvíjať nástroje Europass na podporu lepšej dokumentácie zručností
a kvaliﬁkácií používateľov;
• spolupracovať s Európskou komisou, sieťou národných centier v členských štátoch EÚ a ďalšími inštitúciami a organizáciami zapojenými do
realizácie Europassu na národnej aj medzinárodnej úrovni.
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EMN
(Európska migračná sieť)

Národný kontaktný bod EMN v SR
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
Tel.:
+421 2 5262 3335
Fax:
+421 2 5263 0093
E-mail: ncpslovakia@iom.int
Web:
www.emn.sk
www.ec.europa.eu/emn
EMN napĺňa informačné potreby inštitúcií Európskej únie, ako aj orgánov
členských štátov Európskej únie a Nórska prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií
o migrácii a azyle na účely tvorby národných politík a politík EÚ. EMN poskytuje tieto informácie aj širšej verejnosti. Medzi hlavné aktivity EMN patrí
príprava štúdií a výročných správ, výmena informácií v rámci systému ad
hoc otázok, organizovanie rôznych stretnutí a budovanie kontaktov. Všetky
aktivity EMN sa týkajú témy migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.
EMN tvoria národné kontaktné body členských štátov EÚ, Nórska a Európska komisia.
Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá je zároveň koordinátorom siete na Slovensku.
Aktivity EMN na Slovensku sú ﬁnancované Európskou úniou a spoluﬁnancované Ministerstvom vnútra SR.
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OBČIANSKE, DOBROVOĽNÍCKE A
NEZISKOVÉ AKTIVITY
CARDO

Národné dobrovoľnícke centrum
mobil: +421 918 987 479
e-mail: kontakt@dobrovolnictvo.sk
web:
www.dobrovolnictvo.sk
Občianske združenie CARDO je národným dobrovoľníckym centrom na Slovensku so sídlom v Bratislave. Poskytuje servis a informácie pre všetkých,
ktorí sa o dobrovoľníctvo akýmkoľvek spôsobom zaujímajú alebo potrebujú pomoc – dobrovoľníci, neziskové organizácie, podnikatelia, štátna
správa, samospráva a pod. Administruje stránku www.dobrovolnictvo.sk
na vzájomné prepájanie organizácii s dobrovoľníkmi a naopak.
Je dlhoročným členom Európskeho dobrovoľníckeho centra. V spolupráci
s neziskovými organizáciami z mnohých európskych štátov je súčasťou
viacerých európskych projektov. Každoročne udeľuje cenu Dobrovoľník
roka na celoslovenskej úrovni mimoriadnym dobrovoľníkom, neziskovým
organizáciám, projektom, mestám a obciam.

46

EÚ NA DOSAH

EURÓPSKY KONTAKTNÝ BOD
(kontaktné miesto pre grantový program Európa pre občanov)

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
tel.:
e-mail:
web:
facebook:

+421 (2) 204 71 290, -291
europapreobcanov@nocka.sk
www.europapreobcanov.sk
https://www.facebook.com/europapreobcanov/

Slovenská kancelária Európskeho kontaktného bodu (EKB), ktorá je súčasťou
Národného osvetového centra propaguje grantový program Európa pre občanov na Slovensku. Jej úlohy sú propagovanie programu Európa pre občanov
na Slovensku, poskytovanie konzultácií slovenským žiadateľom pri príprave
projektov a pomoc pri hľadaní zahraničných partnerov. EKB pravidelne organizuje semináre, ktoré sú zamerané na pomoc predkladateľom projektov.
Program Európa pre občanov je určený pre verejnú správu (mestá, obce), neziskové organizácie, občianske združenia, vzdelávacie, výskumné a kultúrne inštitúcie. Program podporuje projekty medzinárodnej spolupráce, ktoré si kladú za cieľ
prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii a jej histórií a tiež projekty posilňujúce európske občianstvo. Môže ísť o diskusné podujatia, konferencie, workshopy, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Každoročne sú
zverejnené štyri typy výziev na ktoré môžu žiadatelia o grant reagovať. Ide o Výzvu pre projekty Európskej pamäte, Výzvu pre projekty Občianskej spoločnosti,
Výzvu pre projekty Sietí medzi mestami a Výzvu pre projekty Družobných miest.
Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov
a supervíziu projektových aktivít) zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.
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PRÁVNA POMOC A OCHRANA
SPOTREBITEĽA
ECC

NET

(Sieť európskych spotrebiteľských centier)

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Európske spotrebiteľské centrum v SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
tel.:
e-mail:
web:
facebook:

+421 905 528 477
ECCNET-SK@ec.europa.eu
http://www.europskyspotrebitel.sk
https://www.facebook.com/ESCvSR/

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike bezplatne poskytuje informácie o právach spotrebiteľov na spoločnom trhu, sprostredkúva
mimosúdne riešenie cezhraničných spotrebiteľských sporov v rámci EÚ, Islandu a Nórska, organizuje vzdelávacie semináre v oblasti ochrany spotrebiteľa na školách, vo ﬁrmách či pre organizácie seniorov a prispieva k zvyšovaniu spotrebiteľského povedomia tvorbou informačných materiálov.
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SOLVIT

SOLVIT centrum SR
Oddelenie SOLVIT centrum
Úrad vlády SR
Nám. slobody 1/29
813 70 Bratislava
Tel.:
Tel.:
e-mail:
web:

+421 2 209 25 610
+421 2 209 25 604
solvit@vlada.gov.sk
http://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm
http://www.vlada.gov.sk/solvit/

SOLVIT je bezplatná služba, ktorá pomáha občanom a podnikateľom v EÚ
s hľadaním rýchlych a pragmatických riešení cezhraničných problémov,
vznikajúcich pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy členského štátu EÚ. SOLVIT centrá fungujú vo všetkých
členských štátoch EÚ a v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande.
Ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia reálnych problémov v krátkej
lehote desiatich týždňov. SOLVIT je v podstate alternatívnym mechanizmom riešenia sporov. Pracuje oveľa rýchlejšie ako v prípade využitia
formálnych prostriedkov nápravy (sťažnosti Európskej komisii, súdneho
konania a pod.).
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
EIONET
(Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť)

Národný ohniskový bod pre spoluprácu s Európskou environmentálnou
agentúrou
Eionet je partnerská sieť Európskej environmentálnej agentúry. Zameriava
sa na poskytovanie včasných a kvalitných údajov, informácií a odborných
posudkov na hodnotenie stavu životného prostredia v Európe a tlakov, ktoré naň pôsobia. Tým umožňuje politickým stratégom rozhodovať o vhodných opatreniach na ochranu ŽP na vnútroštátnej a európskej úrovni a monitorovať účinnosť existujúcich politík a opatrení.
Kontakt
Slovenská agentúra životného prostredia
Mgr.Katarína Kosková
Tajovského 28
975 90
Banská Bystrica
Slovakia
web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
Tel:
email:

http://www.eionet.europa.eu; www.sazp.sk
www.facebook.com/SAZPBB
www.twitter.com/SvkEnviroAgency
www.instagram.com/slovakenvironmentagency
+421 48 4374 184
katarina.koskova@sazp.sk
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GREEN SPIDER NETWORK

Ministerstvo životného prostredia
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Informácie pre verejnosť
Úradné hodiny: 8:00 - 15:00
tel.:
Vrátnica:
web:

+421 2 5956 2222
+421 2 5956 1111
www.enviro.gov.sk
http://ec.europa.eu/environment/networks/greenspider/

Green Spider Network je sieť na výmenu informácii týkajúcich sa životného
prostredia, ktorú tvoria pracovníci z odboru životného prostredia krajín EÚ
(aj kandidátskych krajín) a pracovníci Európskej komisie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD PRE PROGRAM
LIFE V SR

Program LIFE predstavuje ﬁnančný nástroj EÚ na podporu aktivít v oblasti
životného prostredia a ochrany klímy, ktorý v rokoch 2014 – 2020 poskytne 3,46 miliardy eur. Program sa delí na dva podprogramy. Podprogram
Životné prostredie má tri prioritné oblasti: Životné prostredie a ochrana
klímy, Príroda a biodiverzita, Riadenie a informovanie v oblasti životného
prostredia. Podprogram Ochrana klímy má tri prioritné oblasti: Zmiernenie
zmeny klímy, Adaptácia na zmenu klímy, Riadenie a informovanie v oblasti
klímy.
Národný kontaktný bod pre program LIFE v Slovenskej republike poskytuje informácie o programe LIFE, o aktuálnych výzvach Európskej komisie,
poskytuje informácie a poradenstvo potenciálnym žiadateľom v súvislosti
s prípravou projektových žiadostí, poskytuje informácie ohľadom výziev
Ministerstva životného prostredia SR na spoluﬁnancovanie projektov LIFE
zo štátneho rozpočtu SR, organizuje informačné dni o programe LIFE v SR.
Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
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Adresa pre osobné stretnutie:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce a podporných činností
Karloveská 2
841 04 Bratislava
e-mail: life@enviro.gov.sk
web:
http://www.minzp.sk/programy/projekty-so-zahranicnoupomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vseobecneinformacie-programe-life/

Obráťte sa na EÚ
Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu
centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: https://europa.eu/
european-union/contact_sk
Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto
službu môžete kontaktovať:
— prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
— e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk
Vyhľadávanie informácií o EÚ
Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej
únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk
Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke https://publications.europa.eu/sk publications. Ak
chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu
Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/
european-union/contact_sk).
Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od
roku 1952 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex:
http://eur-lex.europa.eu
Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné
aj nekomerčné účely.

