Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli
za II. polrok 2016 a I. polrok 2017
Priority zastúpenia v období júl 2016 – jún 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Presadzovanie záujmov na európskej úrovni
Zapájanie do európskych partnerstiev
Prezentácia na európskych podujatiach
Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach
Zázemie v Bruseli

PRIORITA 1
Presadzovanie záujmov na európskej úrovni
Budúcnosť kohéznej politiky sa od slovenského predsedníctva stala častou témou
diskusií na európskej pôde. Počas celého roka sa konalo mnoho stretnutí a podujatí s cieľom
zachovať a reformovať kohéznu politiku po roku 2020. Na rokovania o energetickej politike
mal vplyv balík opatrení v oblasti čistej energie, ktorý je vykonávacím nástrojom
Energetickej únie. Rozsiahli balík bol predstavený v novembri Európskou komisiou
a negociácie o ňom prebiehali celé sledované obdobie.
V sledovanom období bolo zrealizovaných 144 stretnutí a účastí na podujatiach s
predstaviteľmi európskych, národných, regionálnych a lokálnych inštitúcií. Stretnutia boli
zamerané na: kohéznu politiku po roku 2020; európske programy: Horizont 2020, Erasmus +,
Európa pre občanov, Kreatívna Európa, EHS granty; finančné a investičné nástroje; Dohovor
primátorov a starostov pre klímu a energiu; energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje;
dopravu; inovácie, výskum a vývoj; medziregionálnu spoluprácu.

Kohézna politika po roku 2020
Oficiálne rokovania o budúcnosti kohéznej politiky sa očakávajú po
zverejnení siedmej kohéznej správy na jeseň 2017. Avšak týmto
oficiálnym vyjednávaniam predchádzajú stanoviská a stretnutia v
prípravnej fáze. V tejto línii sa uskutočnilo mnoho podujatí. Pri
príležitosti slovenského predsedníctva sa konal summit Výborov
regiónov v Bratislave, na ktorom bola prijatá Bratislavská deklarácia.
Hlavným posolstvom deklarácie bolo zjednodušenie riadenia
a implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov
(EŠIF). V septembri nasledoval summit regiónov v Bruseli, kde
regionálni predstavitelia z celej Európy prezentovali spoločnú
deklaráciu, ktorá bola odovzdaná najvyšším predstaviteľom európskych
inštitúcií. Deklarácia bola v mene samosprávnych krajov podpísaná
predsedom združenia SK8.
Počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) boli v Rade pre všeobecné záležitosti prijaté
závery, ktoré poukazovali na pridanú hodnotu a výsledky kohéznej politiky. Išlo o prvú
ministerskú debatu o budúcnosti kohéznej politiky. V apríli Rada ministrov pod maltským
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predsedníctvom prijala závery, v ktorých ocenila výsledky kohéznej politiky 2007-2013
a označila ju za úspešnú. V máji sa konala konferencia Výboru regiónov pod názvom
„Aliancia pre budúcnosť kohéznej politiky.“ Cieľom bolo združiť zástupcov európskych
inštitúcií, národných, regionálnych a miestnych orgánov a poukázať na prínos kohéznej
politiky. V Európskom parlamente (EP) prebiehali rokovania o legislatívnom balíku pre
zjednodušenie EŠIF. V júni EP predstavil svoju víziu kohéznej politiky po roku 2020, v rámci
ktorej žiada primeraný rozpočet, lepšiu synergiu fondov a zjednodušenie procesov.
Na záver prvého polroku 2017 sa konalo očakávané 7. Kohézne fórum
v Bruseli. Na fóre bola vyjadrená podpora budúcej kohéznej politike.
Diskusia tiež reflektovala na bielu knihu o budúcnosti Európskej
únii, v ktorej Európska komisia predostrela päť scenárov ďalšieho
vývoja v Európe. Tie dopĺňalo päť diskusných dokumentov na témy:
sociálneho rozmeru EÚ, využitia globalizácie, prehlbovania
hospodárskej a menovej únie, budúcnosť európskej obrany, budúcnosť
financií EÚ. Kľúčovým pre vyjednávania bude návrh viacročného
finančného rámca, ktorý Európska komisia predloží pravdepodobne
začiatkom roku 2018. Rokovania o budúcnosti kohéznej politiky tiež
ovplyvní Brexit.
Prejednávaný bol aj legislatívny návrh, ktorým Európska komisia mení nariadenie 1059/2003
o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS). Tie by
mali byť doplnené o tzn. územné typológie TERCET. V rámci Slovenska je členenie na
4 prevažne vidiecke regióny (PSK, BBSK, NSK, TTSK), 3 prechodné regióny (KSK, ŽSK,
TSK) a jeden prevažne mestský región (BSK).
Európska komisia vytvorila iniciatívu pre zaostávajúce regióny v spolupráci so
Svetovou bankou. Ide o technickú asistenciu, ktorá má pomôcť najmenej rozvinutým
regiónom posilniť ekonomický rozvoj. Pilotnými boli dva regióny v Poľsku a dva
v Rumunsku. Po ročnej pilotnej fáze vo východnom Poľsku iniciatíva má pozitívne výsledky.
Európska komisia a Svetová banka spolu s poľskými národnými, regionálnymi a miestnymi
orgánmi pracovali jeden rok na identifikácii riešení, ktoré podnietia hospodársky rozvoj vo
vojvodstvách Podkarpatské a Svätokrížske. Výsledky v poľských regiónoch vedú Európsku
komisiu k aplikácii iniciatívy aj na ďalších územiach. Uvažuje sa o Prešovskom kraji, kde
by podobná asistencia mohla prispieť k jeho ekonomickému rozvoju.

Energetická a klimatická politika
V novembri 2016 predložila Európska komisia
iniciatívu „Čistá energia pre všetkých Európanov“.
Ide
o posledné
legislatívne
návrhy
v rámci
Energetickej únie. Od roku 2015 boli predložené
kľúčové návrhy na dosiahnutie cieľa EÚ, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov
o 40% do roku 2030. Zámerom je prechod na čistú energiu, ktorá sa stáva narastajúcim
odvetvím a znamená priemyselnú príležitosť pre EÚ. Podľa Európskej komisie by
mobilizácia verejných a súkromných investícií mohla od roku 2021 každý rok priniesť
finančné prostriedky až do výšky 177 miliárd EUR, čím by tento legislatívny balík
vyprodukoval v budúcom desaťročí 1% nárast HDP a vytvoril 900 000 nových pracovných
miest v Únii. Legislatívny balík sa orientuje na: energetickú efektívnosť, obnoviteľné
zdroje energie, koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny a
pravidlá riadenia a spravovania energetickej únie. Okrem toho Európska komisia navrhla
novú podobu ekodizajnu, ďalej stratégiu prepojenej a automatizovanej mobility, aktivity na
urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie a na renováciu budov v Európe.
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Vzhľadom na prioritu Energetickej únie sa v priebehu roka predloženým legislatívnym
balíkom zaoberal Európsky parlament a Rada EÚ. V júni sa uskutočnila Energetická európska
rada, na ktorej sa ministri dohodli na dvoch revidovaných smerniciach. Ide o energetickú
efektívnosť a energetickú hospodárnosť budov. Týmto by sa mal zaviesť cieľ energetickej
efektívnosti EÚ na úrovni 30%. Obe smernice majú zvýšiť energetickú efektívnosť s cieľom
splniť hlavné ciele EÚ do roka 2020, ako aj ciele v oblasti klímy a energie do roka 2030.
Prijatá pozícia Rady o revízii dvoch smerníc umožňuje začať rokovania s Európskym
parlamentom. Obe smernice majú vytvoriť rámec opatrení, ktoré členské štáty v záujme
energetickej účinnosti budú prijímať. Ostatné návrhy balíka v oblasti čistej energie si
vyžadujú ďalšie preskúmanie.
V tejto súvislosti je podstatná technická pomoc ELENA, ktorá je v treťom roku
realizácie. Tento strategický projekt PSK v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných
zdrojov energie je v línii s uvedeným smerovaním EÚ. O tento projekt je záujem na
európskej úrovni, keďže umožnil regiónu vytvoriť potrebné kapacity pre túto dôležitú
oblasť. Zároveň sa kraj stal pilotným na Slovensku a inšpiruje samosprávy aj za hranicami.
Výbor regiónov zorganizoval 25. apríla
v Bruseli konferenciu venovanú klimatickoenergetickej agende. Podujatie vytvorilo
priestor pre ambasádorov Dohovoru primátorov
a starostov, aby predstavili úspešné projekty.
Poslanec M. Repaský ako ambasádor dohovoru
a člen Výboru regiónov odprezentoval príklad
zo Slovenska, ktorým bola technická pomoc
ELENA v gescii Prešovského samosprávneho
kraja. Na konferencii boli predstavené úspešné
príklady z EÚ, medzi ktorými dominujú
severské krajiny.

Hodnotenie

Diskusie o kohéznej politike po roku 2020 v uplynulom roku sa stali nosnými pre
nadchádzajúce rokovania, ktoré sa spustia po zverejnení siedmej kohéznej správy a návrhu
viacročného finančného rámca EÚ. Z pohľadu regiónov a miest pôjde o kľúčové obdobie,
počas ktorého bude potrebné ich záujmy presadzovať pri reforme kohéznej politiky.
Legislatívny balík návrhov o čistej energii napĺňa energetickú a klimatickú politiku
EÚ. Revidované smernice a ďalšie právne akty budú mať podstatný vplyv na toto nové
odvetvie, ktoré prináša nové príležitosti pre hospodársky rozvoj. Zároveň sa týmto vytvárajú
podmienky pre využitie „smart“ opatrení. Podporuje sa tým model smart cities a regiónov,
ktorý si osvojujú samosprávy aj na Slovensku. Vďaka technickej pomoci ELENA sa kraj
dostáva do popredia v rámci Slovenska v tejto oblasti. Zároveň získane skúsenosti môže
využiť na budovanie smart regiónu. Tak ako sa podarilo cez projekt ELENA poprepájať
mestá a obce s regiónom v oblasti energetickej efektívnosti, bude potrebné vytvoriť
spoluprácu v oblasti mobility, odpadového hospodárstva a digitalizácie verejných služieb.
Tým sa v regióne vytvoria pracovné príležitosti, zabezpečí sa hospodársky rast
a konkurencieschopnosť celého územia a zlepší sa kvalita života občanov. Strategický
a koordinovaný prístup s využitím nových technológii v daných oblastiach je nevyhnutný pre
budovanie odolných a udržateľných miest, obcí a regiónu.
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PRIORITA 2
Zapájanie do európskych partnerstiev
Medzi partnerstvami prináleží Dohovoru primátorov a starostov významné miesto.
Umocnil to aj ostatný vývoj, keď došlo k vytvoreniu celosvetového - globálneho Dohovoru.
V sledovanom období Zastúpenie PSK ukončilo dvojročný európsky projekt yBBregion Mládež a regióny v Bruseli, ktorý bol zameraný na neformálne vzdelávanie mladých ľudí.
V decembri bola vytvorená medziregionálna skupina pre Karpaty vo Výbore regiónov,
ktorej cieľom je makroregionálna karpatská stratégia EÚ.

Rozšírený Dohovor primátorov a starostov
Súčasný názov Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu
vznikol na základe pripojenia iniciatívy Mayors Adapt k pôvodnému
dohovoru. To sa udialo v súvislosti s medzinárodnou konferenciou
COP21 v Paríži, keď bol dohovor rozšírený o oblasť klimatických
zmien. Zároveň signatári zvýšili cieľ, ktorým sa do roku 2030
zaväzujú znížiť produkciu emisií CO2 o minimálne 40%. Týmto sa
dohovor stal ambicióznejším a rozsiahlejším. K týmto cieľom sa zaviazali aj prví signatári
na území kraja, ktorými sú mestá Kežmarok (jún 2016) a Prešov (september 2016).
Momentálne je v dohovore 7554 signatárov, ktorí reprezentujú 234 miliónov obyvateľov
Európskej únie.
Počas konferencie COP21 v Paríži sa tiež dohodlo na intenzívnej spolupráci Dohovoru
a Dohody primátorov (Compact Mayors), ktorú spustila OSN v septembri 2014 a má podporu
viac ako 500 miest na šiestich kontinentoch. Spolupráca vyústila v januári 2017 do vytvorenia
globálnej iniciatívy pod názvom Globálny dohovor primátorov a starostov pre klímu
a energiu (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy). Týmto spojením globálny
dohovor podporuje 7462 samospráv, čo predstavuje 685 miliónov obyvateľov vo svete.
Vzhľadom na uvedený vývoj bol PSK oslovený kanceláriou Dohovoru primátorov
a starostov, aby svoj záväzok a podporu Dohovoru znovu potvrdil vyhlásením. Ide
o aktualizáciu záväzku, ku ktorému sa kraj prihlásil ako územný koordinátor v roku 2012.
Vyhlásením sa PSK pridá ku globálnemu dohovoru a novým cieľom tejto iniciatívy.
K napĺňaniu cieľov Dohovoru prispieva technická pomoc ELENA. Táto technická
pomoc slúži na prípravu investícií v oblasti energetickej efektívnosti. Tou sú podporené aj
samosprávy, ktoré sa pripojili do partnerstva. Kancelária Dohovoru prejavila záujem o
skúsenosť PSK s technickou pomocou ELENA, nakoľko pomáha kraju vytvárať potrebné
kapacity a umožnila zaostávajúcemu regiónu napredovať v oblasti energií.

Európsky projekt yBBregions – Mládež a regióny v Bruseli
Projekt zameraný na mládež sa počas sledovaného obdobia
podarilo administratívne a finančne uzavrieť. Zastúpenie
v spolupráci s finančným odborom Úradu PSK pripravilo všetky
náležitosti a zaslalo ich koordinátorovi projektu. Výkonná agentúra
EACEA Európskej komisie zaslala finálnu platbu v novembri 2016.
Avšak koordinátor projektu región Abruzzo zaslal vyrovnávajúcu
platbu až v júni 2017. Týmto bol projekt uzavretý.
PSK naplnil stanovené ciele projektu, keď počas dvoch rokov prišlo z Prešovského
kraja 16 mladých ľudí na dvojtýždenný pobyt a štyria na trojmesačný pobyt do Bruselu.
4

Medziregionálna skupina pre Karpaty vo Výbore regiónov
V decembri 2016 bola oficiálne vytvorená
Medziregionálna skupina pre Karpaty vo
Výbore regiónov. Predsedom skupiny sa
stal maršálek Podkarpatského vojvodstva
W. Ortyl. Skupinu tvoria členovia Výboru
regiónov z Poľska, Maďarska, Rumunska
a Slovenska, to zastupuje poslanec PSK M.
Repaský a primátor Kežmarku J. Ferenčák.
Skupina úzko spolupracuje s Európskou komisiou a Karpatskou konvenciou s cieľom
vytvoriť makroregionálnu karpatskú stratégiu EÚ. V marci prebehla výmena názorov
v súvislosti s publikovanou správou Európskej komisie o implementácii makroregionálnych
stratégii a prezentácia makroregionálnej stratégie pre Alpy. Najbližšie spoločné podujatie sa
plánuje počas Európskeho týždňa regiónov a miest v októbri.
Z predchádzajúcich partnerstiev je naďalej aktuálne členstvo PSK v Monitorovacej
platforme Európa 2020 vo Výbore regiónov, ktorá svoje oblasti pôsobenia prispôsobuje
vývoju na európskej úrovni. K práci Výboru regiónov prispieva aktuálnymi prieskumami, do
ktorých sa snaží zapájať aj PSK.

Hodnotenie

Dohovor primátorov a starostov vytvorený z iniciatívy miest a regiónov má podporu
príslušných eurokomisárov a Európskej komisie. Výbor regiónov sa snaží spropagovať
a podporiť Dohovor aj cez svojich členov. Za týmto účelom nominuje za ambasádorov
dohovoru svojich členov, ktorých mestá alebo regióny sú signatárom resp. územným
koordinátorom Dohovoru. Za Prešovský kraj sú ambasádormi poslanec PSK M. Repaský,
primátor mesta Kežmarok a primátorka mesta Prešov. Ambasádori majú šíriť svoje skúsenosti
a motivovať ďalšie samosprávy vstúpiť do Dohovoru.
Dohovor si získava stále viac signatárov. Už pokrýva 234 miliónov obyvateľov
v Európe a 685 miliónov vo svete. Otázky klimatických zmien a energie sú pre samosprávy
a jej občanov výzvami a preto je podpora Dohovoru prirodzeným vývojom na lokálnej
a regionálnej úrovni. Preto je veľmi pozitívne, že aj v rámci Prešovského kraja sú prví
signatári. Tí sa pridali k ambicióznym záväzkom Dohovoru. Ich prvým poslaním je vytvoriť
akčný plán pre klímu a energiu (SECAP), ktorého napĺňanie bude následne monitorované
Spoločným výskumným centrom Európskej komisie.
PSK podporil neformálne vzdelávanie vo svojom regióne projektom yBBregions.
Odhliadnuc od komplikovanej implementácii, ktorá bola spôsobená koordinátorom projektu,
mal tento projekt veľmi dobrú odozvu medzi mladými ľuďmi. Mnohí účastníci sú doposiaľ vo
vzájomnom kontakte, viacerí úspešne pôsobia v organizáciách pre mladých a niektorí získali
zaujímavé pracovné miesta.
Oživenie iniciatívy za makroregionálnu karpatskú stratégiu EÚ vychádza z trvajúceho
záujmu samospráv na danom území. Preto sa Medziregionálna skupina pre Karpaty stretla
s pozitívnou odozvou, ktorú podporilo okolo 30 členov vo Výbore regiónov. Tentokrát je
silná podpora jedného členského štátu – Poľsko, čo podnecuje ostatné národné úrovne
k angažovanosti. Svedčia o tom aj stretnutia na ministerskej úrovni dotknutých krajín.
V nadchádzajúcom období sú plánované aktivity na podporu tejto iniciatívy.
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PRIORITA 3
Prezentácia na európskych podujatiach
PSK sa počas roka prezentoval na dvoch podujatiach v Bruseli. Prvým podujatím bol
Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý má dlhoročnú tradíciu, predtým známy ako Open
Days. Ďalšou účasťou PSK bolo podujatie 27 krajín na tanieri, ktoré predstavilo členské
krajiny pred Európskym parlamentom. Uplynulý rok bol význačný prvým slovenským
predsedníctvom v Rade EÚ (SK PRES), pri príležitosti ktorého sa konalo mnoho akcií
v inštitúciách v Bruseli. Niektoré z nich boli podporené zastúpením PSK.

Aktivity
Európsky týždeň regiónov a miest (Open Days) 2016
Od 10. do 13. októbra 2016 sa uskutočnil Európsky týždeň
regiónov a miest (EWRC). Témou boli „Regióny a mestá za trvaloudržateľný a inkluzívny rast.“
Do 14. ročníka sa zapojilo 187 regiónov a miest, ktoré vytvorili
22 konzorcií. Zo Slovenska figurovali dva kraje a to Prešovský
a Bratislavský. Na európskom týždni participovalo 13 generálnych riaditeľstiev Európskej
komisie a Výbor regiónov. Otváracie plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v Európskom
parlamente. Počas týždňa sa uskutočnilo 130 workshopov zameraných na trvalý, udržateľný a
inkluzívny hospodársky rast, zjednodušenie európskych štrukturálnych a investičných fondov.
PSK tvoril konzorcium spolu s ďalšími
siedmimi partnermi z Poľska, Talianska,
Chorvátska a Severného Írska. Partneri
pripravili workshop, ktorý sa uskutočnil
11. októbra pod názvom Podnikanie mladých:
kľúč k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch. Na workshope, ktorý poukázal
aj na dôležitosť odborného vzdelávania
mládeže pre pracovných trh, predstavili svoje
úspešné
aktivity
zástupcovia
SPŠE
v Prešove.

Lokálne podujatie EWRC – East Room – Inovačné fórum 2016 v Prešove
Súčasťou tohto európskeho podujatia je aj veľké množstvo lokálnych
podujatí naprieč celou Európou pod názvom Európa v mojom regióne.
Lokálnym podujatím PSK bolo East Room – Inovačné fórum
2016, ktoré zorganizovalo Inovačné partnerské centrum
15. - 16. novembra v Prešove. Dvojdňové diskusné fórum prepojilo
podnikateľský, akademický a verejný sektor. Fórum bolo rozdelené do
piatich tematických sekcií, ktoré sa zamerali na vzdelávanie, vedu
a výskum, cestovný ruch, biznis, e-riešenia, eurofondy a podporu
podnikania. Na paneli venovanom európskym štrukturálnym
a investičným fondom a ich využitiu v oblasti podnikania
participovalo zastúpenie v Bruseli.
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Európske podujatie 27 krajín na tanieri
Podujatie "27 krajín na tanieri" pripravila mestská časť Bruselu - Ixelles
spolu so zástupcami členských štátov EÚ. Pred Európskym
parlamentom v Bruseli bolo možné 7. júna zažiť ochutnávku
národných a regionálnych špecialít. Cieľom bolo umožniť širokej
verejnosti spoznať krajiny Európskej únie cez ich kuchyňu, tradičné
recepty a výrobky. Prezentácia Slovenska na tomto podujatí bola pod
záštitou veľvyslanectva SR v Bruseli. Slovenský stánok podporil
Prešovský a Košický samosprávny kraj.
Cez produkt z Tatier - Tatramelky
sa podarilo osloviť stovky návštevníkov, z ktorých
mnohí prejavili záujem spoznať Prešovský kraj.
Brožúrka s tradičnými receptami z regiónu opäť
zaujala, ako tomu bolo počas predchádzajúcich
európskych akcií. Podujatie si získalo veľa návštevníkov
aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam.
Prišli domáci Belgičania, turisti z rôznych krajín aj zo
vzdialených ako Mexiko, Indonézia, Čína a nechýbali
rodáci zo Slovenska. Pôvodný koncept 28 krajín na
tanieri sa kvôli Brexitu zmenil na 27.
V rámci SK PRES sa počas šiestich mesiacov konali prezentačné a kultúrne podujatia,
ktoré priblížili Slovensko. Vo Výbore regiónov bolo Slovensko zviditeľnené cez propagačné
materiály Prešovského kraja. V dokumentačnom centre Výboru regiónov boli premietané
videá a k dispozícii boli publikácie o regióne počas mesiaca december.
V súvislosti s SK PRES oslovila česká europoslankyňa Olga Sehnalová Zastúpenie
PSK v Bruselom s ponukou odprezentovať región počas Slovenských dní v Kroměříži. Toto
podujatie organizuje poslankyňa EP pri príležitosti každého predsedníctva v Rade EÚ.
V októbri úspešnú prezentáciu kraja zabezpečila KOCR Severovýchod Slovenska.
K zviditeľneniu na európskej scéne prispela šiesta účasť PSK na Európskom týždni
trvalo-udržateľnej energie, v rámci ktorého sa v regióne konal Energetický deň. V rámci
Európy a sveta sa uskutočnilo 383 týchto podujatí počas mesiaca máj a jún.

Hodnotenie

Druhý polrok 2016 sa niesol v duchu slovenského predsedníctva, vďaka ktorému bol
záujem o Slovensko vysoký. Prezentačné podujatia priblížili Slovensko širokej verejnosti aj
cez Prešovský kraj. Cieľom bolo prispieť k zviditeľneniu v období, keď záujem
o predsedajúcu krajinu je nadštandardný najmä zo strany európskych inštitúcií.
Región bol predstavený zahraničnej odbornej verejnosti. Prezentácia skúseností SPŠE
v Prešove bola pozitívne hodnotená účastníkmi a prednášajúcimi na workshope počas EWRC.
Prínosom workshopu bolo aj otvorenie slovenským europoslancom I. Štefancom, ktorý
prepojil predsedníctvo SR s podporou podnikania mladých.
Širokú verejnosť oslovilo podujatie pred Európskym parlamentom, ktoré aj napriek
nepriazni počasia a organizačným obmedzeniam prilákalo stovky účastníkov z rôznych kútov
Európy aj mimo nej. Ochutnávka Tatrameliek zaznamenala nesmierny úspech, vďaka čomu
kraj oslovil mnoho návštevníkov.
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PRIORITA 4
Informovanie o EÚ, politikách, programoch a možnostiach
V sledovanom období boli európske programy plne rozbehnuté, harmonogramy výziev
sa napĺňali a pre záujemcov už bol rámec grantových schém jasnejší. Naďalej sa konali
informačné dni k plánovaným výzvam, na čo nasledovali ponuky na zapojenie sa do
pripravovaným projektom. K informovanosti prispeli stretnutia s novinármi, skype beseda so
študentmi a energetický deň.

Aktivity
Poskytovanie informácií o európskych politikách, programoch, výzvach a projektoch
Počas uplynulého roka Zastúpenie PSK v Bruseli sprostredkovalo 122 informácií z
európskych zdrojov. Poskytnuté informácie sa týkali nasledujúcich oblastí: podnikanie
a start-up, výskum a inovácie, cestovný ruch, kultúra a mládež, európske programy a grantové
schémy, kohézna politika, energetická a klimatická politika, európske podujatia a súťaže.
Informácie o európskych podujatiach, súťažiach a ponuky na projekty boli zaslané na
základné a stredné školy, univerzitu, knižnice, kultúrne organizácie, mestá a obce, subjekty
zamerané na cestovný ruch, podnikanie a inovácie.
Informovanie bolo sprostredkované cez regionálne média, s ktorými sa zastúpenie
stretlo počas ich návštev v Bruseli. Išlo o Rádio Lumen a skupinu regionálnych médií zo
Slovenska, medzi ktorými boli Rádio Regiona Východ a Tatranský dvojtýždenník.
Začiatkom júna sa na Gymnáziu v Snine uskutočnil
Európsky týždeň, ktorý škola pripravila v rámci prvého
ročníka programu Ambasádorskej školy Európskeho
parlamentu. Do prvého ročníka sa zapojilo 15 škôl zo
Slovenska. Gymnázium v Snine uspelo výborne, keď
získalo ocenenie za najlepší ambasádorský tím. Vďaka
osloveniu riaditeľkou gymnázia sa do programu na škole
zapojilo aj Zastúpenie PSK v Bruseli, ktoré spojením
cez skype priblížilo Európsku úniu študentom
a odpovedalo na ich dobre pripravené otázky.

Energetický deň v PSK v rámci EUSEW
Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW), ktorého
aktivity prebiehajú počas mesiacov máj a jún, vyvrcholil
konferenciou v Bruseli od 20. do 22. júna 2017. Išlo o dvanásty
ročník podujatia zameraného na energetické úspory a podporu
obnoviteľných zdrojov energie. V tomto roku bola témou „Čistá energia pre všetkých
Európanov“, ktorá je inšpirovaná balíkom návrhov Európskej komisie pre udržateľnú
energetickú transformáciu.
Do EUSEW už tradične patria energetické dni v mestách a regiónoch. Prešovský
samosprávny kraj po šiesty krát zorganizoval Energetický deň. Ten prebiehal na
43 stredných školách, v 10 kultúrnych a 18 sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.
V rámci Energetického dňa PSK sa konala 8. júna eDeň konferencia na podporu
elektromobility.
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Hodnotenie

Zastúpenie priebežne podávalo aktuálne informácie, spracovalo odporúčania,
pripravilo podklady, poskytlo kontakty a preposielalo ponuky na zapojenie do projektov. K
lepšej informovanosť v kraji prispieva záujem regionálnych médií o európske dianie.
Zapojenie škôl do európskych programov a projektov je potrebné podporovať aktívne,
nakoľko študenti takto získavajú neoceniteľné skúsenosti, zručnosti a informácie. Vedie ich to
tiež ku kreativite, tímovej práci a zmyslu podnikania. Tým sa študenti stávajú zaujímavými
a potrebnými pre pracovný trh.
Rozšírenie poznatkov o energetickej efektívnosti v regióne podporuje energetický deň.
Pravidelná a široká zaangažovať organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je hodnotená
veľmi pozitívne. Tento rok sa zapojilo 71 organizácií v regióne. Školy, kultúrne a sociálne
zariadenia zorganizovali mnoho vzdelávacích a mobilizačných aktivít. Aktívne zapojenie
Inovačného partnerského centra do energetického dňa je pridanou hodnotou, keďže je
potrebné neustále rozvíjať kontakt s odbornou verejnosťou v oblasti energie a klimatických
zmien. Z 383 energetických dní v Európe bolo na Slovensku zorganizovaných 9 podujatí,
z nich sa štyri konali v Prešovskom regióne. Aj tieto údaje svedčia o napredovaní kraja v tejto
dôležitej oblasti.

PRIORITA 5
Zázemie v Bruseli
Prešovský samosprávny kraj má zázemie v centre Európskej únie už štrnásť rokov.
Cez svoje regionálne zastúpenie kontinuálne pôsobí v Bruseli. Uplynulý rok sprevádzalo
historicky prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ, čomu zastúpenie prispôsobilo svoje aktivity.
Súčasne bol vývoj na európskej úrovni mimoriadne ovplyvnený Brexitom, ktorý určuje témy
debát o budúcnosti EÚ po roku 2020.
Vo februári 2017 došlo k zmene v národnej delegácii vo Výbore regiónov. Novými
členmi sa stali poslanci PSK M. Repaský a M. Benko. Týmto si kraj udržal pozíciu v
slovenskej delegácii. Obaja členovia aktívne participovali na schôdzach komisií pre prírodné
zdroje (NAT) a hospodársku politiku (ECON), výjazdových rokovaniach a na plenárnych
zasadnutiach Výboru regiónov. Svojou účasťou podporili medziregionálnu skupinu pre
Karpaty a stretnutie delegácii ČR a SR v rámci Výboru regiónov.
Zo strany subjektov v regióne naďalej pretrvával záujem o dianie a informácie
z európskych zdrojov. Zastúpenie priebežne reagovalo na požiadavky prichádzajúce z kraja.
K individuálnym návštevám predstaviteľov z PSK sa v tomto roku pridali stretnutia
s regionálnymi novinármi.
Súčasné sídlo zastúpenia v Bruseli v Dome obnoviteľných zdrojov na Rue
d´Arlon 63-67 je ideálne situované. Aj vzhľadom na vyššie uvedené aktivity blízkosť
k európskym inštitúciám (Výbor regiónov, Európsky parlament, Rada EÚ a Európska
komisia) uľahčuje chod zastúpenia a organizovanie podujatí. Zároveň prispieva k dobrým
vzťahom s kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov, ktorá tiež pôsobí na tej istej adrese.
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Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 2. polroku 2016
Júl
2016

1.7.
7.-9.7.
13.-14.7.
14.7.

27.7.

Začiatok prvého polročného predsedníctva SR v Rade EÚ
(SK PRES)
Summit Výboru regiónov v Bratislave
súčasť SK PRES
Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament
Konferencia: Nový program v oblasti zručnosti (New skills
agenda)
Výbor regiónov
Webinár: EEEF – riešenia financovania energetickej efektívnosti
vo verejnom sektore
Dohovor primátorov a starostov
Zastupiteľstvo PSK:
Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a
I. polrok 2016

August
2016

25.8.

September
2016

28.9.

Summit regiónov: Budúcnosť financovania po roku 2020
Výbor regiónov a Zastúpenie Bavorska v Bruseli

Október
2016

1.10.

10.-13.10.

Konferencia: Podpora spolupráce medzi podnikateľským
a akademickým sektorom
NTNU – Nórska univerzita pre vedu a technológie
Podujatie: Európsky týždeň regiónov a miest

11.-12.10.

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

11.10.

Workshop: Podnikanie mladých - kľúč k posilneniu
konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch
Prezentácia zástupcu SPŠE Prešov
Zastúpenie Severného Írska v Bruseli
Seminár: Prilákanie investícií a zdokonaľovanie zručností v
textilnom, odevnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle osvedčené postupy v európskych regiónoch
Európska komisia
EuropCom – siedmy ročník konferencie o európskej a verejnej
komunikácii
Rozhovor pre rádio Lumen
Téma: Činnosť zastúpenia v Bruseli
Info deň: Program CEF – doprava
Európska komisia
Verejná konzultácia k strednodobému hodnoteniu programu LIFE
Európsky hospodársky a sociálny výbor

14.10.

20.-21.10.
21.10.
25.10.
26.10.
November
2016

7.11.
9.-10.11.
14.11.

Verejná konzultácia k stanovisku: Investičná medzera
Výbor regiónov
Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament
Návšteva predstaviteľov Dubrovnícko-neretvianskej župy v PSK
Humenné - Prešov
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15.-16.11.
23.11.
14.11.
29.11.
29.11.
30.11.
December
2016

1.12.
1.12.
2.12.
7.-8.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.

Investičné fórum East Room 2016
Inovačné partnerské centrum v Prešove
Stretnutie k technickej pomoci ELENA
Energetický klaster Prešovského kraja
Konferencia pre mládež: Mysli, tvor a prejav sa
RMPK v Prešove
Konferencia: Index sociálneho pokroku
Výbor regiónov
Konferencia: Program CEF – výzva 2016 – chýbajúce spojenia
Výbor regiónov
Konferencia: EFSI – Európsky fond pre strategické investície
Asociácia európskych regiónov
Stretnutie regionálnych zástupcov
Téma: Kohézna politika po roku 2020
Workshop: Implementácia mestskej agendy – prístup smart city
Výbor regiónov a EIB-Jaspers
Stretnutie so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
Téma: Možnosti ďalšej spolupráce
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Konferencia: Ako by mohla revolučná inovácia zmeniť náš svet
Rada EÚ
Vytvorenie medziregionálnej skupiny pre Karpaty
Výbor regiónov
Konferencia: Univerzity 21. storočia zamerané na výskum
LERU
Verejná konzultácia: RIS3
Výbor regiónov

Aktivity Zastúpenia PSK v Bruseli v 1. polroku 2017
Január
2017

17.1.
23.-24.1.
27.1.

Február
2017

7.2.
8.-9.2.
8.2.

Tlačová beseda: Cyklistické koordinačné centrum CykloPO
KOCR – Severovýchod Slovenska
Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament
Prezentácia Departmentu Horné Pyreneje: letecké spojenie Krakov
– Lurdy
Konferencia: Smart Cities a regióny
Výbor regiónov
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Konferencia: Balík pre energetickú efektínosť – posilnenie
renovácii budov v Európe
EurActiv
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14.2.
15.2.

16.2.
20.2.
20.2.

22.2.
27.2.
28.2.
Marec
2017

1.3.
2.3.
7.3.
8.3.

15.3.
16.3.

16.3.

17.3.
20.-21.3.
22.-23.3.
23.3.
28.3.
28.3.
29.3.

Webcast konferencia: Smart budovy
Európska komisia a maltské predsedníctvo EÚ
Stretnutie so zástupcom Podkarpatského vojvodstva
Téma: Spolupráca v rámci medziregionálnej skupiny pre Karpaty
vo Výbore regiónov
Verejná konzultácia: Európsky zbor solidarity
Výbor regiónov
Webinár: Koordinátori a podporovatelia Dohovoru
Dohovor primátorov a starostov
Stretnutie regionálnych zastúpení s komisárkou pre regionálnu
politiku Corina Crețu
Európska komisia
Verejná konzultácia: Európske dátové hospodárstvo
Výbor regiónov
Seminár: Index konkurencieschopnosti regiónov
Výbor regiónov
Konferencia: Dlhodobá nezamestnanosť
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Zasadnutie komisie ECON
Výbor regiónov
Workshop: Európa a horské regióny
Zastúpenie Lombardie v Bruseli
Webinár: Smart City a inteligentné verejné osvetlenie
Current powered by GE
Verejná konzultácia: Budúcnosť poľnohospodárskej politiky EÚ
po 2020
Výbor regiónov
Workshop: Udržateľný mestský rozvoj a ITI
Komisia COTER
Stretnutie so zástupcami DG REGIO – jednotka pre ČR a SR
Téma: Technická pomoc ELENA, Smart región, iniciatíva EK
a Svetovej banky pre zaostávajúce regióny
Európska komisia
Seminár: Stratégie komunikačných infraštruktúr pre aplikácie
inteligentných sieti
Európska komisia – projekt ENERGISE
Seminár: Internet vecí pre energetický sektor
Európska komisia – projekt ENERGISE
Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament
Plenárne zasadnutie Výboru regiónov
Zasadnutie medziregionálnej skupiny pre Karpaty
Výbor regiónov
Webinár: Politiky energetickej účinnosti EÚ
EEW3
Stretnutie slovenských zastúpení v Bruseli
Téma: Kultúrna diplomacia
Verejná konzultácia: Balík pre energetickú účinnosť
Výbor regiónov
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29.3.
30.3.
Apríl
2017

6.-7.4.

7. univerzitné a podnikateľské fórum
Európska komisia

24.-25.4.

Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament

25.4.

Seminár: Správa klímy a financovanie
Prezentácia technickej pomoci ELENA v PSK
Komisia ENVE Výbor regiónov
Konferencia: Fond pre zamestnanosť mladých
Nórsky dom

26.4.

Máj
2017

Stretnutie so slovenskými regionálnymi médiami
Európsky parlament
Zasadnutie komisie NAT
Výbor regiónov

27.4.

Stretnutie regionálnych zástupcov
Téma: Kohézna politika po roku 2020

3.5.

Zasadnutie komisie ECON

4.5.

Seminár: Príťažlivé mestské centrá bez áut
Nórsky dom

4.5.

Konferencia: Agenda vidieka po roku 2020
Výbor regiónov

10.5.

Seminár: Štátna pomoc vo verejnom záujme
Výbor regiónov

10.5.

Konferencia: Smart regióny so smart robotmi
Európska komisia

11.-12.5.

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov

12.5.

Zasadnutie medziregionálnej skupiny pre menej rozvinuté regióny
Výbor regiónov

16.5.

Seminár: Budúcnosť programu CEF
Výbor regiónov

17.5.

Zasadnutie komisie COTER
Výbor regiónov

18.5.

Konferencia: Aliancia za budúcnosť kohéznej politiky
Výbor regiónov

22.5.

Seminár: Smerom k stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne
vzťahy
Výbor regiónov
Konferencia: Makroregionálne stratégie
Zastúpenie Maďarska pri EÚ

23.5.
23.5.

Konferencia: Kohézna politika po roku 2020
Holandské regióny
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Jún
2017

29.-30.5.

Zasadnutie Výboru pre regionálny rozvoj
Európsky parlament

30.5.

Konferencia: Budúcnosť mobility
Európsky parlament

30.5.

Seminár: Európsky portál investičných projektov
Európska komisia

31.5.

Otvorenie zastúpenia francúzskeho regiónu Occitánia v Bruseli

1.6.

Fórum: Digitálny festival
Za podpory Európskej komisie

1.6.

Konferencia: Smerom k programu FP9
IGLO

2.6.

Rozhovor pre Dohovor primátorov a starostov
Téma: kapacity regiónov pre oblasť klímy a energie a technická
pomoc ELENA
Seminár: Cezhraničná spolupráca v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie
Výbor regiónov
Podujatie: 27 krajín na tanieri
Prezentácia PSK
Námestie pred Európskym parlamentom v Bruseli
Skype debata s Gymnáziom v Snine
Program Ambasádorska škola Európskeho parlamentu

6.6.

7.6.

8.6.
14.6.

20.-22.6.

26.6.

Konferencia: SERN – sieť európskych regiónov zameraná na
startupy
Európska komisia
Podujatie: EUSEW – Európsky týždeň udržateľnej energie
v Bruseli
Európska komisia
Webinár: Európske nástroje technickej pomoci
Dohovor primátorov a starostov

26.-27.6.

Kohézne fórum
Európska komisia

29.6.

Stretnutie regionálnych zástupcov
Téma: Správa k iniciatíve pre zaostávajúce regióny
Zastúpenie Podleského vojvodstva v Bruseli
Konferencia: Investičný plán pre Európu
Komisia ECON Výbor regiónov

29.6.

Celkovo bolo zrealizovaných 144 stretnutí a účastí na konferenciách, seminároch a
podujatiach v záujme získania aktuálnych informácií, odborných znalostí, lobingu,
networkingu, prezentačných a projektových aktivít.
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