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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko:
Eva Masárová
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie:
riaditeľka odboru OMKP
Znalosť jazykov:
Aj, RJ 


Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Francúzsko
Mesto:
Štrasburg
Vykonaná v doch:
04-08.12. 2012 
Prijímajúca organizácia:
Rada Európy
Účel cesty:
Zasadnutie Programového výboru pri EYF Rady Európy, pracovná skupina k projektu Roma Youth Action Plan


Rámcový program pobytu:

 04. 12. 2012
Príchod do Štrasburgu, ubytovanie, príprava na rokovanie, štúdium materiálov;
05-08.12.2012
Celodenné rokovania PV a PS

Stručný priebeh rokovaní
V dňoch 05. -07.12. 2012 sa v EYC v Štrasburgu konalo druhé tohtoročné zasadnutie Programového výboru Európskej nadácie pre mládež pri Rade Európy (EYF), ktorý hodnotí  medzinárodné projekty financované zo zdrojov EYF a programy aktivít mládežníckeho sektora RE. PV sa pravidelne stretáva dvakrát do roka. V rokoch 2012-2013 má SR zastúpenie vo výbore. 

V prvý deň 05.12. 2012  členovia PV hodnotili projekty financované zo zdrojov EYF a pripravovali sa na rokovanie PV na nasledujúce dva dni.

 
06.12. 2012 – 07.12.2012

1. Otvorenie a prijatie agendy stretnutia – PV schválil agendu 28.stretnutia PV. CPJ(2012)OJ28PROV; 

 2. Správa riaditeľky Ólöf Ólafsdóttir pre Demokratické občianstvo a participáciu 

PV vzal na vedomie správu riaditeľky pre demokratické občianstvo a participáciu
a požiadal o vysvetlenie k situácii v oblasti oslobodenia od dane pre neziskové organizácie, ktoré dostávajú granty z EYF a požiadal sekretariát aby vyžiadal informácie o tejto problematike od členov CDEJ


3. . Nadväznosť na 2011 program v  oblasti mládeže

3.1 Program Mládež
DCP / YD / CPJ (2010) 9Rev5 / DCP / YD / CPJ (2010) 9Rev5 Dodatok I /
DCP / YD / CPJ (2010) 9Rev5 Dodatok II
PV vzal na vedomie úpravy na rok 2011 programu sektora mládeže, ako je uvedené v dokumente DCP / yd / CPJ (2010) 9Rev6 dodatku I a prílohy II

3.2 Európska nadácia mládeže
CPJ (2011) 6rev3
Programový výbor pre mládež:
- Vzal na vedomie informácie poskytnuté na finalizáciu grantov EYF(EYF)  v roku 2011;
- Schválil zrušenie zostatku grantu 6553.1.EDH.2011, tj € 1,400 (pozri odsek V.6, strana 11);
- Schválil zrušenie zostatku grantu 1016.4.DHRE.2011, tj € 1,360, a žiadosť o úhradu prvej splátky € 5,440 (pozri bod VI.1, str 11);
- Schválil zrušenie zostatku grantu 2934.3.B.2011.PC24, tj € 800, a žiadosť o úhradu prvej splátky € 3,200 (pozri bod VI.2, str 11);
- Schválil zrušenie zostatku grantu 5148.2.D.2011, tj € 1.200, a žiadosť o úhradu prvej splátky € 4,800 (pozri bod VI.3, str 11);
-Povolil zrušenie zostatku grantu 5814.3.A.2011.PC24, tj € 2,600 (pozri bod VI.4, strana 12);
- Schválil zrušenie grantu 7068.1.DHRE.2011, tj € 6,000 (pozri bod VI.5, strana 12);
- Schvália zrušenie zostatku týchto grantov (pozri odsek VI.6, str 12):
- Youth Energy (6923.1.DHRE.2011, grant: € 7,000) - doplatok: € 1,400
- Mládežnícke iniciatívy (6947.2.DHRE.2011; grant: € 7,000) -doplatok: € 1,400
- Organizácia  telesne postihnutej mládeže (6960.2.DHRE.2011, grant: € 7,000) - dopaltok: € 1,400
- Sociálny navigátor pre mládež (6966.3.DHRE.2011, grant: € 7,000) - doplatok: € 1,400
- Green Sail (6989.1.D.2011, grant: € 6,500) - doplatok: € 1,300
v súlade s rozhodnutiami prijatými v prílohe I;

	PV požiadal sekretariát EYF kontaktovať existujúce subjekty pracujúce s bieloruskými mimovládnymi organizáciami s cieľom získať prehľad o spoľahlivých partneroch.


	PV potvrdil, že žiadna budúca platba nebude vykonaná  akejkoľvek organizácii, ktorá  neuhradí zostávajúce dlžne čiastky Európskej nadácii mládeže.



4. Monitoring aktivít  programu   sektora mládeže RE 2012

4.1 2012 program / rozpočet sektora mládeže
CPJ (2011) 9 Rev 5; CPJ (2011) 9 Rev 5 dodatku I; CPJ (2011) 9 Rev 5 Príloha II
PV súhlasil s návrhom sekretariátu  programu sektora mládeže na rok 2012 , ako je uvedené v dokumente CPJ (2011) 9 Rev6 dodatku I a dodatku II.

4.2 Správa o pokroku v implementácii programu aktivít  sektora mládeže v roku 2012  vrátane partnerstva medzi Európskou komisiou a Radou Európy v oblasti mládeže
CPJ (2012) 19

PV vzal na vedomie správu o pokroku (druhá polovica roku 2012) o monitorovaní programu aktivít mládeže, ako je uvedený v dokumente CPJ (2012) 19;
Pre budúce monitorovanie, vymenovaní PC členovia budú sledovať každý očakávaný výsledok s cieľom zaviesť PC perspektívu pre doplnenie názoru  sekretariátu

4.3 Vyhodnotenie aktivít financovaných z EYF v roku 2012
CPJ (2012) 10rev; EYF (2012) YA.
-PV vzal na vedomie  poskytnuté informácie o aktivitách financovaných z EYF v roku 2012;
-PV vzal na vedomie zrušenie projektu 2934.6.A.2012 (South East European Youth Network) a zrušil doplatenie správneho grantu 2934.C.2012, tj € 3,260. Úhrada prvej splátky správneho grantu nebude požadovaná za podmienky, že správa o projekte 2934.3.B.2011 bude dokončená pred koncom roka 2012 (položka IV.2, str 8)
-Schválil zrušenie zostatku grantu 50.88.A.2012.PC25 (WOSM), tj € 2,600 (položka V.1, str 9) a súhlasil, že pre budúce granty, nebude vykonaná žiadna platba, kým nebudú sekretariátu zaslané  požadované informácie;
- Schválil zrušenie zostatku týchto grantov, ak úplne aktivity reporty  a finančné reporty nebudú doručené do 31. decembra 2012 (bod V.2, str 10):
- United for Intercultural Action, UNITED, 453.29.A.2012.PC25
- Európska únia židovských študentov, EUJS, 222.79.A.2012.PC25
- Európska sieť animácie, 653.16.A.2012.PC25
- European Youth Press, 3006.3.B.2012.PC26
- Agentúra na podporu a rozvoj občianskych iniciatív, APDCI, 6369.2.D.2012
- PV schválil zrušenie zostatku grantu 7326.1.D.2012 (Civic Space), tj € 1,200 (bod V.3, str 11), v súlade s rozhodnutím v dodatku I;
- PV súhlasil, že zruší tieto dva granty udelené  bieloruským mimovládnym organizáciám a vzal na vedomie, že EYF požiadal o vrátenie prvej zaplatenej splátky. Organizácie majú povolené opätovne požiadať o grant pod podmienkou, že si nájdu  partnerskú organizáciu, ktorá má dobré pracovné vzťahy s EYF:
- New Alternative (7309.1.D.2012, grant: € 6,000)
- Združenie pre komunitný rozvoj (7329.1.D.2012, grant: € 6000)

PV  potvrdil, že žiadna budúca platba nebude vykonaná na akúkoľvek organizáciu, ktorá  neuhradí zostávajúce dlžne čiastky EYF.

4.4 2012 rozpočet EYF
CPJ (2011) 10REV3

- PV schválil predĺženie projektu Živá knižnica vypracovaný RE v Belehrade (projekt 1.83.A ad hoc 2011.PC26), pod podmienkou, že záverečná správa o projekte bude k dispozícii pre PC na zasadnutí v júni 2013;
- PV schválil úpravu tohto projektového programu a využívanie finančných prostriedkov pôvodne plánovaných na veľkú záverečnú konferenciu na podporu iniciatív miestnych združení;
- PV schválil prevod nevyužitého rozpočtu pre zamestnancov EYF a rôzne výdavky, položky (tj € 38,200 a € 31,500) z 2012 na zodpovedajúce položky v rozpočte EYF na rok 2013, za podmienky, že JC prijme  rozhodnutie týkajúce sa pomeru zamestnancov a  nákladov na  dvojročný  rozpočet 2012/2013.
- PV sa zhodol, že zostávajúce  nepoužité financie budú použité na ad hoc pilotné činnosti.

4.5 Rozhodnutia o grantoch  prijaté predsedom a podpredsedom PV o  pilotných projektoch (vrátane ľudských práv, pilotných projektov vzdelávania)
CPJ (2012) 21.
PV vzal na vedomie rozhodnutie predseda a podpredsedu o všeobecných pilotných projektov (kategória D) a pilotných projektov na výchovu k ľudským právam (kategória D-HRE) od júna do novembra 2012, ako aj rozhodnutia prijaté  pracovnými  skupinami  PV k pilotným projektom týkajúcich sa prípravy online kampane namierenej proti nenávistným prejavom.

4.6 Návštevy EYF projektov financovaných v roku 2012
CPJ (2012) 12REV
PV vzal na vedomie memorandum sekretariátu CPJ (2012) 12REV o návštevách projektov  financovaných  z EYFv  2012;
- Požiadal sekretariát, aby preskúmala možnosť zahrnúť PC členov  do projektových návštev.

4.7 Pripomienky pre Spoločnú radu pre mládež(JC)
PV súhlasí s pripomienkami, ktoré  majú byť odovzdané JC.

5. Schválenie programu aktivít na rok 2013

5.1 2013 / rozpočet sektora mládeže RECPJ (2012) 13 Rev; CPJ (2012) 13 Rev dodatku I; CPJ (2012) 13 Rev Dodatok II
PV vzal na vedomie, že Výbor ministrov súhlasil s ďalším pokračovaním národného školenie o výchove k ľudským právam v Ruskej federácii  a v rozpočte vyčleniť pre toto školenie (€ 10,800, aktivita 2.4.4.24) z roku 2012 a poveril sekretariát, aby sa ubezpečil, že národné  školenia o výchove k  ľudským právam  v Ruskej federácii bude riešiť všetky problémy spojené s výchovou k ľudským právam v súlade s Odporúčaním CM / Rec (2010) 5 o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;
PV súhlasil s návrhom na zvýšenie pridelenej čiastky pre AC z € 6.000 na  € 10.000 v roku 2013;
- PV sa zhodol, že dodatočné finančné prostriedky pre Euro-arabského fórum mládeže (aktivita 2.3.4.2) by mali byť pridané do zoznamu PR2 pre rok 2013;
- PV preskúmal poradie priorít v PR2 zozname aktivít v roku 2013 (aktivity, ktoré sa uskutočnia len v prípade že budú k dispozícii dodatočné prostriedky), a to umiestnením aktivity  2.3.4.2 ako prioritu č. 8;
- PV vzal na vedomie  vyčlenený rozpočet  pre PV stretnutia v roku 2013, a súhlasil, že zachová pracovné metódy PV,používané v roku 2012.

5.2 Rozpočet EYF 2013
CPJ(2012)5REV
PV prijal 2013 EYF rozpočet s týmito úpravami:

-Maximálny rozpočet € 60,000 zahŕňa aj  programom Pestalozzi pre vzdelávanie pedagogických pracovníkov (Oddelenie vzdelávania), ktorý dopĺňa a vytváranie synergiu s vlajkovou loďou programu "Mladí ľudia potierajú prejavy nenávisti on-line", za podmienky, že koncept a programu, budú dokončené pred nasledujúcim zasadnutím PV v júni 2013. Akékoľvek nevyčerpané peniaze budú použité na ad hoc pilotné aktivity;
-Maximálny rozpočet € 30,000 pre rozvoj a šírenie komunikačných nástrojov na podporu zviditeľnenia EYF, najmä v členských štátoch. Akékoľvek nevyčerpané peniaze budú použité na ad hoc pilotné aktivity;
 - navýšenie administratívnych  grantov na rok 2013 na € 475,000.

5.3 Prihlášky na study sesions v EYCs za druhý polrok 2013
CPJ (2012) 17
-PV prijal 7 study sesions, ktoré majú byť zahrnuté do programu Európskych centier mládeže na druhú polovicu roka 2013 a umiestnil ďalšie study sesions  na čakaciu listinu, ako odporúča sekretariát v dokumente CPJ (2012) 17, s úpravami uvedenými v dokument CPJ (2012) 17/WG (žiadosti EYCA bola poskytnutá prvá priorita na čakacej listine);
-PV požiadal sekretariát o zabezpečenie, že vo , výzve pre druhú polovicu roka bude jasne stanovený počet sessions.

5.4 Kategória A žiadosti o granty podávané do  EYF, na druhú polovicu roka 2013
CPJ (2012) 18
PV schválil granty EYF v kategórii A (žiadosti na druhý polrok roku 2013), ako odporúča sekretariát v dokumente CPJ (2012) 18, s úpravami uvedenými v dokumente CPJ (2012) 18/WG

5.5 Kategória B grantovej žiadosti predloženej na fóre mládeže pre druhú polovicu roka 2013
CPJ (2012) 165.5	
PV schválil granty EYF kategórie B (žiadosti na druhý polrok roku 2013), ako odporúča sekretariát v dokumente CPJ (2012) 16, s úpravami uvedenými v dokumente CPJ (2012) 16/WG .

5.6 Administratívny grant s Európskym fórom mládeže
CPJ (2012) 20
PV schválil administratívny grant pre Európske fórum mládeže, ako je uvedené v dokumente CPJ (2012) 20.

6. Vykonávanie nových prevádzkových predpisov EYF a pracovných metód – stav
CPJ (2012) 14REV
PV prerokoval obavy sekretariátu týkajúce sa implementácie nových operačných predpisov EYF, ktoré sú uvedené v dokumente CPJ (2012) 14REV;
- PV prijal tieto rozhodnutia:
- Pokiaľ ide o rozhodovací proces pre štrukturálne dotácie, súhlasil zriadiť pracovnú skupinu zloženú z predsedu, podpredsedu, Benedikta Schönecka a Jana Vanhee, ktorá bude zodpovedná za prijatie konečného rozhodnutia;
- Pokiaľ ide o výpočet 2-ročnej štrukturálnej dotácie, v zásade sa dohodol na návrhu sekretariátu pomocou bodového systému. PV požiadal sekretariát, aby vypracoval metodiku pre posúdenie kvalitatívnej časti žiadosti a aktualizoval váhu daná rôznych kritérií;
- PV sa  zhodol na tom, že deadline na predloženie ročných pracovných plánov budú 1. apríl a 1. október;
-PV rozhodol, že pravidlo dvoch tretín  bude platiť pre všetky medzinárodné aktivity podporované v rámci pracovného plánu (nie samostatne) a nebude sa vzťahovať na  na pracovný plán ako celok;
- PV súhlasil, že maximálne 20% ročného rozpočtu EYF by malo byť venované na štrukturálne granty (vrátane jednorazového štrukturálneho grantu);
- PV v zásade súhlasil s rozdelením navrhnutým sekretariátom pre rôzne položky EYF rozpočtu a bude sa tým zaoberať  na júnovom  stretnutí 2013.

7. Návrh programu pre najbližšie zasadnutie PV
CPJ (2012) OJ29PROV
PV schválil predbežný návrh programu na jeho 29. zasadnutie, ako je , v dokumente CPJ (2012) OJ29PROV.

8. Dátum a miesto najbližšieho zasadnutia PV
PV potvrdil nasledovné dátumy pre  ďalšie zasadnutia v 3013:
- 29. zasadnutie: 3-5 06. 2013, EYC Budapešť
- 30. stretnutie: 4-6 decembra 2013, EYC Štrasburg

9. Rôzne
PV zriadil pracovnú skupinu zloženú z  Shannon Stephens a Kyrylo Ivliev na začatí prác na vypracovaní usmernení pre zvyšovanie povedomia o otázkach životného prostredia v realizácii programov pre mládež  Rady Európy.

10. Prijatie skrátenej správy zo zasadnutia PV

PV prijal skrátenú správu o svojom 28. zasadnutí v dňoch 5 - 7 decembra 2012 v Štrasburgu (CPJ (2012) PV28 krátené), s pridaním nasledujúcich dvoch položiek, ktoré budú zahrnuté do zápisnice zo schôdze:

- Výbor súhlasil s tým, že EYF by mala vyhlásiť výzvu pre MVO s návrhom na  vizuálnu identitu pre EYF, ktorá sa bude používať na nových internetových stránkach;
- V nadväznosti na rokovania na poslednom zasadnutí Spoločnej rady pre mládež(JC), PV požiadal členov  CDEJ a JC, aby sa zaoberali  uznaním dobrovoľníckej práce, vykonávanej najmä v rámci aktivít financovaných z EYF. 

07.12 -09.12. 2012

11. Pracovná skupina k Projektu RYAP 

Stretnutie pracovnej skupiny k projektu RYAP bolo zamerané na vyhodnotenie realizácie projektu v prvom roku existencie. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj  rómskej mládeže, bez diskriminácie, strachu o ich budúcnosť, zmeniť predsudky, stereotypy, podporovať autonómiu mladých Rómov, rovnaké podmienky na vzdelávanie, bývanie, desegregáciu.
V rámci práce v paralelných pracovných skupinách boli identifikované nasledovné nedostatky:
	Chýba koordinácie

Určenie úloh
Vytvorenie spoločnej rómskej platformy
Nedostatok financií
Nedostatočná spolupráca s národnými radami mládeže 
Slabá participácia rómskych org. na európskej a národnej úrovni
Výstupy z práce PS budú prezentované na najbližšom zasadnutí spoločného výboru pre mládež RE.




6.  Prehľad prinesenej dokumentácie
Dokumentácia zo stretnutia je uložená na OMKP MŠVVaŠ SR. 

7.   Prínos ZPC
 
Členstvo v PV mládež pri Rade Európy poskytuje zástupcom z radov členských krajín a mládežníckych organizácii spoločne posudzovať projekty, financované z EYF, rozhodovať o programe mládežníckeho sektora RE, na základe spoločných priorít. Zastúpenie SK vo výbore umožní propagáciu EYF medzi mládežníckymi organizáciami a ich väčšie zapojenie sa do medzinárodných programov a projektov a na druhej strane možnosť lobbingu na európskej úrovni. V rámci podporených projektov z kategórie pilotných bol podporený projekt RMŽK.
Účasť v pracovnej skupine k projektu Roma Youth Action Plan, umožňuje tlmočiť aktuálne aktivity projektu rómskym mládežníckym organizáciám a podporiť ich zapojenie do projektu. 
OMKP chystá začiatkom roka 2013 stretnutie so zástupcami USVRK a rómskymi aktivistami k téme projektu.

 8.  Spôsob zverejnenia výsledkov

Správa zo ZPC bola zaslaná sekcii medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, ktorá ju zverejní na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Dátum: 19.12. 2012


Správu vypracovala:     Eva Masárová 
           

                        
Správu schválil:	Ing. Ladislav Čambal, GR SŠSŠM


