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VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
K EURÓPSKEMU AKTU O SLOBODE 
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Komisia otvára druhú fázu konzultácií 
so sociálnymi partnermi
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LEPŠIA FINANČNÁ 

GRAMOTNOSŤ

FOND VO VÝŠKE 47 MILIÓNOV EUR 

Na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ

Komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili nový  fond EÚ pre MSP, ktorý ponúka 
poukážky pre MSP so sídlom v EÚ s cieľom pomôcť im chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond 
EÚ pre MSP zameraný na podporu MSP pri obnove po pandémii COVID-19 a zelenej a digitálnej transformácii 
na nasledujúce tri roky (2022 – 2024). MSP potrebujú flexibilný súbor nástrojov v oblasti duševného vlastníctva a 
rýchlo dostupné financovanie na ochranu svojich inovácií. Preto sa nový fond EÚ pre MSP po prvýkrát vzťahuje 
aj na patenty. Finančný príspevok Komisie, ktorý predstavuje 2 milióny eur, bude v plnej miere určený na služby 
súvisiace s patentmi. MSP by napríklad mohol požiadať o náhradu registračného poplatku za patentovanie 
svojho vynálezu v členskom štáte. EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie 
návrhov. Prvá výzva sa zverejnila na portáli https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/grants-sme-fund-2022.
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KOMISIA ZINTENZÍVŇUJE OPATRENIA ZAMERANÉ NA VYSOKOKVALITNÚ A 
INKLUZÍVNU DOBROVOĽNÍCKU ČINNOSŤ MLÁDEŽE

Komisia ako jednu z prvých 
konkrétnych iniciatív v 
rámci  Európskeho roka 
mládeže 2022  uverejnila svoj 
návrh  odporúčania Rady 
o dobrovoľníctve mládeže. 
Má uľahčiť nadnárodnú 
dobrovoľnícku činnosť 
mládeže v rámci  Európskeho 
zboru solidarity  alebo iných 
systémov na vnútroštátnej 
úrovni. Komisia vyzýva 
členské štáty, aby urýchlene 
prijali aktuálny návrh o 
medzinárodných opatreniach 
v oblasti dobrovoľníctva 
mládeže a solidarity. 
Zaväzuje sa podávať správy 
o využívaní odporúčania 
pri zavádzaní  stratégie EÚ 
pre mládež  a  strategického 
rámca  pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a 
odbornej príprave v záujme 
vytvorenia európskeho 
vzdelávacieho priestoru a 
iných stratégií.

Návrh Komisie o  
,dobrovoľníctve mládeže 
vyzýva členské štáty k tomu, 
aby okrem iného:
 – zabezpečili, aby bol 

prístup k nadnárodným 
činnostiam dosiahnuteľnou 
príležitosťou pre všetkých 
mladých ľudí vrátane 
tých s obmedzenými 
príležitosťami,

 – zvážili opatrenia, ktoré 
prispievajú k vytvoreniu 
primeraného a jasného 
legislatívneho a rámca 
implementácie pre zdravie, 
bezpečnosť a ochranu 
účastníkov nadnárodných 
dobrovoľníckych činností,

 – podporovali najmä vysokú 
organizačnú úroveň kvality  
u dobrovoľníckych činností,

 – poskytovali informácie a 
zvyšovali povedomie o 
právach dobrovoľníkov,

 – zvýšili informovanosť o 
prínosoch nadnárodných 

dobrovoľníckych činností 
prostredníctvom informácií, 
usmernení a osvetových 
činností,

 – presadzovali spoluprácu 
na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni EÚ medzi 
organizátormi, ktorú 
poskytujú nadnárodné 
dobrovoľnícke príležitosti,

 – podporovali dobrovoľnícke 
činnosti, ktoré zmysluplne 
prispievajú k riešeniu výziev 
súvisiacich s klímou a 
životným prostredím,

 – preskúmali nové trendy 
a alternatívne rozmery a 
formáty dobrovoľníctva, ako 
je digitálne a dobrovoľníctvo 
medzi generáciami.

Fond EÚ pre MSP s rozpočtom 47 
miliónov  eur  bude ponúkať túto 
podporu:

 – náhrada 90 % poplatkov 
účtovaných členskými štátmi 
za služby predbežnej diagnostiky 
v oblasti duševného vlastníctva 
(IP Scan),

 – náhrada 75 % poplatkov 
účtovaných úradmi duševného 
vlastníctva za  zápis ochranných 
známok a dizajnov,

 – náhrada 50 %  poplatkov, ktoré 
účtuje Svetová organizácia 
duševného vlastníctva  za 
získanie medzinárodnej 
ochrannej známky a ochrany 
dizajnov,

 – náhrada 50 %  poplatkov 
účtovaných národnými 
patentovými úradmi  za 
registráciu patentov v roku 2022,

 – od roku 2023 by sa mohli zahrnúť 
ďalšie služby, napr. čiastočná 
náhrada nákladov na patentovú 
rešerš na stav techniky a na 
žiadosti o registráciu patentov; 
súkromné poradenstvo v oblasti 
duševného vlastníctva, ktoré 
si účtujú právni zástupcovia v 
oblasti duševného vlastníctva 
(v prípade registrácie patentov, 
licenčných zmlúv, oceňovania 
duševného vlastníctva, nákladov 
na alternatívne riešenie sporov 
atď.).
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Komisia uverejnila dňa  
11. januára 2022  otvorenú verejnú 
konzultáciu  k pripravovanému 
európskemu aktu o slobode 
médií – prelomovej iniciatíve, 
ktorú predsedníčka  von der 
Leyenová  oznámila v  správe o  
stave Únie v roku 2021  s cieľom 
chrániť pluralitu a nezávislosť 
médií na vnútornom trhu 
EÚ. Nadväzuje na  výzvu na 
predloženie dôkazov  uverejnenú 
21. decembra 2021, v ktorej sa 
uviedli hlavné ciele iniciatívy, 
rôzne možnosti a vplyvy. Cieľom 
konzultácie je zhromaždiť 
názory na najdôležitejšie otázky 
ovplyvňujúce fungovanie 
vnútorného mediálneho trhu  
vrátane rôznych druhov 
zasahovania do médií, ale 
aj hospodárskych trendov. 

Konzultácia sa venuje  
mediálnym trhom z troch  
hlavných hľadísk: prvým je 
transparentnosť a nezávislosť 
(napr. kontrola transakcií 
na mediálnych trhoch, 
transparentnosť vlastníctva  
médií a meranie sledovanosti), 
druhým sú podmienky ich 
zdravého fungovania (napr. 
vystavenie verejnosti pluralite 
názorov, inovácie na mediálnom 
trhu EÚ) a tretím spravodlivé 
prideľovanie štátnych zdrojov  
(napr. nezávislosť  verejnoprávnych  
médií, transparentnosť a 
spravodlivá distribúcia štátnej 
reklamy). Očakáva sa aj 
spätná väzba k možnostiam 
správy v rámci aktu, ktoré by 
mohli nadviazať na Skupinu 
európskych regulačných orgánov 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE: PRIPRAVME UNIVERZITY V ÚNII NA 
BUDÚCNOSŤ PREHĹBENÍM NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

Európska komisia prijala dve 
nové iniciatívy, Európsku 
stratégiu pre univerzity a návrh 
Komisie na odporúčanie Rady 
týkajúce sa budovania mostov 
pre účinnú európsku spoluprácu 
vo vysokoškolskom vzdelávaní. 
Tieto iniciatívy majú podporiť 
jedinečné postavenie univerzít 
a vôbec celého sektora vysokého 
školstva vo  vzdelávaní, výskume 
a inováciách, keďže formujú 
udržateľné a odolné ekonomiky 
a pomáhajú vytvárať zelenšiu, 
inkluzívnejšiu a digitálnejšiu 
Európsku úniu.
 – Európska stratégia pre 

univerzity: Európa má 
takmer 5  000 inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA K EURÓPSKEMU AKTU O SLOBODE MÉDIÍ

Komisia otvára druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

pre audiovizuálne mediálne 
služby (ERGA). Návrh má Komisia 
predložiť v treťom štvrťroku 
2022. Cieľom otvorenej verejnej 
konzultácie je získať od občanov 
(najmä novinárov), médií 
(súkromných aj verejnoprávnych), 
akademickej obce, občianskej 
spoločnosti, najmä verejných 
orgánov, podnikov a všetkých 
zainteresovaných strán názory, 
podklady a údaje, ktoré Komisii 
pomôžu pri tvorbe týchto nových 
pravidiel. Konzultácia je otvorená 
do 21. marca 2022.

17,5 mil. študentov terciárneho 
vzdelávania, 1,35 mil. ľudí 
učiteľov v terciárnom 
vzdelávaní a 1,17 mil. 
výskumných pracovníkov. 
Cieľom stratégie je podporiť a 
umožniť všetkým univerzitám 
v Európe prispôsobiť sa 
meniacim sa podmienkam, 
rozvíjať sa a prispievať k 
odolnosti a obnove Európy.

 – Budovanie mostov pre 
účinnú spoluprácu v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania 
v  Európe: Cieľom návrhu 
Komisie na odporúčanie 
Rady je umožniť európskym 
inštitúciám vysokoškolského 
vzdelávania užšiu a 
pravidelnejšiu spoluprácu, 

jednoduchšiu realizáciu 
spoločných nadnárodných 
vzdelávacích programov a 
činností, spájanie potenciálu 
a zdrojov či ponúkanie 
spoločných študijných 
programov. Je to výzva pre 
členské štáty prijať potrebné 
opatrenia a vytvoriť vhodné 
domáce podmienky na 
uľahčenie užšej a dlhodobej 
nadnárodnej spolupráce, 
účinnejšiu realizáciu 
spoločných vzdelávacích 
a výskumných činností 
a  nástrojov Európskeho 
priestoru vysokoškolského 
vzdelávania (Bologna). 
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KREATÍVNA EURÓPA

Európska komisia prijala pracovný 
program  Kreatívnej Európy  na 
rok 2022, po ktorom bude 
nasledovať vyhlásenie príslušných 
výziev na predkladanie návrhov. 
S rozpočtom približne 385 
miliónov eur, čo je o takmer 100 
miliónov eur viac ako v roku 
2021, program Kreatívna Európa 
posilňuje podporu partnerov 
z kreatívnych a kultúrnych 
sektorov, pričom náležite 
zohľadňuje výzvy vyplývajúce z 
koronakrízy a rastúcu celosvetovú 
hospodársku súťaž. Kultúrne 
a kreatívne sektory obohacujú 
európsky život a prispievajú 
nielen k sociálnej súdržnosti a 
rozmanitosti Európy, ale svojím 
podielom 4,2 % z celkového 
HDP EÚ a 3,7 % pracovnej sily EÚ 
aj k  jej hospodárstvu. Celkový 

rozpočet programu  Kreatívna 
Európa v období rokov 2021 
až 2027  predstavuje približne 
2,4 miliardy eur. V porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím je to 
nárast o 63 %.
Podprogram KULTÚRA  bude 
zahŕňať nové výzvy a iniciatívy 
v oblasti hudby, kultúrneho 
dedičstva, scénického umenia 
a literatúry. Okrem toho spustí 
projekt mobility, ktorý umelcom, 
tvorcom alebo pracovníkom v 
oblasti kultúry ponúkne príležitosť 
vycestovať do zahraničia za 
účelom profesijného rozvoja 
alebo medzinárodnej spolupráce 
a nájsť si nové publikum, 
spoluprodukovať, spoluvytvárať 
alebo prezentovať svoju prácu.
Podprogram MEDIA sa zameriava 
na audiovizuálne odvetvie. 

LEPŠIA FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Európska komisia a Medzinárodná sieť OECD 
pre finančné vzdelávanie (OECD-INFE) 
uverejnili spoločný rámec finančnej spôsobilosti 
EÚ a OECD-INFE pre dospelých. Má slúžiť na 
zlepšenie finančných zručností jednotlivcov, 
aby vedeli správne rozhodovať o svojich 
osobných financiách. Bude podporne pôsobiť 
na členské štáty, vzdelávacie inštitúcie a celé 
odvetvie pri tvorbe verejných politík, programov 
finančnej gramotnosti a vzdelávacích 
materiálov. Zároveň bude stimulovať tvorcov 
politík a zainteresované subjekty v EÚ k 
vzájomnej výmene osvedčených postupov.

385 miliónov eur na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov v roku 2022


