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Na Slovensku nájdeme viac ako 100 hradov a zámkov. Veľa z nich bola zrekonštruovaná a
opravená s použitím finančných zdrojov EÚ. V našom krátkom videu sa dozviete o
niektorých
z nich a možno sa inšpirujete aj na krátky výlet :)

Navštívili sme Centrum pre deti a rodiny v Holíči :)

Slovensko a EÚ

Európsky program Interreg oslavuje 30 rokov. V rámci tohto programu aj Slovensko úzko spolupracuje so
susednými štátmi a s Rumunskom. Vďaka čomu sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu,
zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám.

Cestovný ruch na Slovensku rastie.
Nachádzame na 20. mieste, spomedzi krajín EÚ.
Najnavštevovanejšími krajinami v rámci EÚ
ostávajú Španielsko, Francúzsko a Nemecko.

Slovensko by malo dosiahnuť v roku 2020 rast
HDP na úrovni 2,2 % a v roku 2021 sa očakáva
zvýšenie na 2,6 % a to vďaka zotavenému vývozu a
domácemu dopytu.

EÚ investuje 100 miliónov EUR na propagáciu zelenej a klimaticky neutrálnej Európy

Prestížnu cenu Lorenza Nataliho za
žurnalistiku
Európska komisia ňou odmeňuje
novinárov z celého sveta za ich online,
tlačené alebo audio-vizuálne reportáže
o ľudských úspechoch a vytrvalosti
v otázkach trvalo udržateľného rozvoja.
Novinári môžu prihlásiť svoje príspevky do
troch kategórií a v každej môžu vyhrať
finančnú odmenu vo výške 10 000 eur.
Deadline 15. marec 2020.

Súťaž EUSIC 2020 pre podporovateľov
udržateľnej módy
Na environmentálnu stopy EÚ a zmenu
správania v prospech udržateľnej módy
sa zameria ôsmy ročník súťaže
Európske sociálne inovácie, EUSIC
2020. V súťaži sa budú tento rok hľadať
nápady, ako zlepšiť dosah životného
prostredia a spoločnosti na európsky
trh s módou prostredníctvom vývoja
nových produktov, služieb, procesov či
inovatívnych obchodných modelov.
Súťažiacich čakajú nové skúsenosti a
troch najlepších aj finančná podpora
vo výške 50 000 eur na realizáciu ich
projektu. Registrácia je otvorená do 4.
marca 2020.

232 miliónov eur na globálny boj proti
koronavírusu
Európska komisia prispeje sumou 232
miliónov eur na pomoc v globálnom boji
proti vírusu COVID-19, známemu ako
koronavírus. Prispeje tak k zvýšeniu
globálnej pripravenosti, prevencie a
zabráneniu šírenia koronavírusu. Nové
finančné prostriedky pomôžu odhaliť
a diagnostikovať chorobu a zlepšiť
starostlivosť o infikovaných ľudí
a zabrániť ďalšiemu prenosu nákazy.
V nadväznosti na vývoj v Taliansku
Komisia zintenzívňuje podporu členským
štátom v súvislosti s prebiehajúcou prácou
na plánovaní pripravenosti a reakcií na
nepredvídané udalosti.
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