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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

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

Titul, meno a priezvisko:
Mgr. Martin Pokorný  
Pracovisko:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava – pracovník na dohodu
Pracovné zaradenie:
projektový manažér, IUVENTA 
Znalosť jazykov:
Aj,  



















Zahraničná pracovná cesta:
Štát:
Francúzsko
Mesto:
Štrasburg, EYC
Vykonaná v doch:
10.06. – 14. 06. 2012 
Prijímajúca organizácia:
Rada Európy (RE)
Účel cesty:
Programový výbor Európskej nadácie pre mládež pri Rade Európy 



Rámcový program pobytu:

 10.06. 2012
Príchod na miesto rokovania, ubytovanie, príprava na rokovanie, štúdium materiálov;






 11. 06. 2012

12.-13.06. 2012

14.06.2012
Celodenný informačný seminár pre nových členov Programového výboru 

Rokovanie programového výboru


Odlet do Bratislavy

Stručný priebeh rokovaní

V dňoch 10.06. -14.06. 2012 sa v EYC v Štrasburgu konalo prvé 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 11.06. 2012  noví členovia PV  boli oboznámení s procesnými úkonmi priebehu zasadania PV, aby boli v nasledujúcich dvoch dňoch pripravení na rokovanie výboru.

12.06. 2012 

1. Otvorenie a prijatie agendy stretnutia – PV schválil agendu 27.stretnutia PV. CPJ(2012)OJ27PROVREV; CPJ(2012)ProgPC27; CPJ(2012)OJAN27PROV

 2. Správa riaditeľky Ólöf Ólafsdóttir pre Demokratické občianstvo a participáciu 
CPJ (2012) 6 
 Riaditeľka  reportovala o  hlavných udalostiach a programe od posledného zasadnutia Spoločného výboru pre mládež (október 2011) – rozpočet na roky 2012-2013 bol prijatý Výborom ministrov a štruktúra mládežníckeho sektora zostala na rozdiel od iných sektorov nezmenená.
PV  vzal správu na vedomie.

3. Voľba  predsedu a podpredsedu PV na roky 2012-2013. 
Každé dva roky sa volí nový predseda a podpredseda PV. Na zachovanie princípu spolurozhodovania to je vždy  jeden zástupca z radov vládnych predstaviteľov (CDEJ) a jeden z radov mládeže (AC). Za CDEJ bola v prvom kole navrhnutá E. Masárová ,ale vzhľadom na poddimenzovaní stav zamestnancov na odbore mládeže MŠVVaŠ SR  a pracovnú vyťaženosť sa poďakovala za dôveru svojim kolegom a ponechala možnosť iným. V druhom kole bola navrhnutá p. Miriam Theuma z Malty  a za AC p. Ruben LOODTS  – z Young European Federalists . Obidvaja kandidáti boli PV zvolení a  majú rovnaké práva.
  
4. Pokračovanie aktivít programu sektora mládeže RE rokov 2009-2011

4.1 Monitoring aktivít programu sektora mládeže RE rokov 2009-2011 CPJ(2012)8
PV vzal na vedomie monitoring aktivít programu sektora mládeže RE rokov 2009-2011, tak ako je spracovaný v dokumente CPJ(2012)8.

4.2 Evaluácia  activít podporených z  EYF  v rokoch  2010/2011 CPJ(2011)21rev; CPJ(2011)6rev2


2010: Dokument CPJ(2011)21rev
PV vzal na vedomie poskytnuté informácie o grantoch  Európskeho fóra mládeže v roku 2010; 
Požiadal sekretariát, aby zaslal upozornenie tým organizáciám, ktoré neuhradili dĺžne čiastky Európskemu fóru mládeže a odložiť  budúce platby týmto organizáciám dovtedy, kým nebudú dĺžne sumy splatené.
	PV schválil zrušenie zostatku grantu 38.C.2010 udeleného org  DEMYC a nepožadovať vrátenie zaplatenej prvej splátky, tj € 6,510.50, ak DEMYC zašle záverečnú  správu  do 30. júna 2012.

PV schválil zrušenie dotácie 857.C.2010 udelenej org. Workd  Carfree Europe Network a žiadosť o preplatenie prvej splátky  tj € 3,142.50.
	
 2011 Dokument CPJ(2011)6rev2
PV potvrdil zrušenie zostatku grantu na projekt 6026.2.D.2011, tj 1,200 €, a súhlasil, že žiadna prihláška od  Azerbajdžanskej  Asociácie mladých podnikateľov nebude prijatá po dobu dvoch rokov (pozri bod V.2, strana 9 );
	PV potvrdil zrušenie dotácie 6331.2.D.2011 (mládežnícka skupina GID, Turecko, grant: € 7,000) (pozri bod VI.1, str 10); 
	PV potvrdil zrušenie dotácie 6806.1.DHRE.2011, tj 6,500 €, a súhlasil, že žiadna ďalšia žiadosť nebude prijatá od org.  Európean Roma and Travellers dokiaľ nebude jasný status tejto organizácie (pozri bod VI.2, str 10); 
	PV potvrdil zrušenie dotácie 6810.2.DHRE.2011 pre Association Trabzon Human Rights Coalition, Turecko, grant: € 7,000) (pozri bod VI.3, str 11);
	PV požiadal sekretariát do 15. júna poslať posledné upozornenia  org. Youth Union of Public Movement Multinational Georgia, YUPMMG (874.3.A.2011.PC24)  a  Information Resource Centre Common Home, IRC, Moldova (6862.2.D.2011), s informáciou, že ak nebudú reagovať do 30. júna 2012, bude zastavené financovanie neukončených aktivít a bude požadované vrátenie prvej splátky  (pozri bod VII.1, strana 11) ; to isté platí aj pre nasledujúce organizácie (pozri bod VII.1, strana 12):
	Georgian Youth Centre for Co-operation and Tolerance, GYCCT (920.9.D.2011)
	Regional Centre for Minorities (4999.1.B.2011.PC24)
	Citizens Action for Europe (5698.1.B.2011)
	Associação Máquina do Mundo (6196.2.A.2011.PC24)
	Kharkiv Human Rights Protection Group (6339.2.D.2011)
	Taraz Club for Human Rights Education (6758.2.DHRE.2011)
	Friends of the Earth Europe (7055.1.D.2011)
	Youth Initiatives, YIC (7068.1.DHRE.2011)


	PV Rozhodla, že žiadna budúce platby nebudú vykonané v týchto organizáciách, kým nebudú uhradené zostávajúce dlžne čiastky Európskemu fóru mládeže (pozri bod VII.2, str 12):

	Ecumenical Youth Council in Europe, EYCE (121.65.A.2011. PC24), suma, ktorá musí byť vrátená späť do EYF : € 274
	Forum of European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO (1020.5.B.2011.P24), suma, ktorá musí byť  vrátená späť do EYF : € 7 120
	EuroMediterranean Network for Youth Trafficking Prevention, EMNYTP (3795.C.2011.PC25), suma, ktorá musí byť  vrátená späť do EYF: € 3 071
	EuroMediterranean Network for Youth Trafficking Prevention, EMNYTP (za org. Black Women Association Greece, 7059.1.DHRE.2011), suma, ktorá musí byť  vrátená späť do EYF: € 5 600
	Studentische Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungszusammenarbeit e.V. (6664.2.D.2011), suma, ktorá musí byť  vrátená späť do EYF: € 2 386

	PV schválil zrušenie dotácie 567.23.A.2011.PC24 udelenej Association for Leisure Time Institutions of Children and Youth, EAICY, tj € 13000, a žiadosť o náhradu vo výške 10.400 (pozri bod VII.3.i, str. 13);
	PV schválil zrušenie  dotácií organizáciám v prípade, že materiál, ktorý mal byť vyprodukovaný v projekte nebude dodaný do 30. júna 2012 (pozri bod VII.3.ii/iii, str. 13): ide o tieto projekty:

	European Network of Animation, ENOA (653.1.B.2011.PC23)
	International Initiatives for Cooperation, IIC (2887.3.B.2011.PC24)

	PV schválil zrušenie zostatku grantu 5516.1.A.2011.PC24, tj € 2000, a žiadosť o náhradu vo výške 3 427€  od Young Socialists of Georgia;( grant: € 10.000) (pozri bod VII.3. iv, str 14);
	 PV schválil zrušenie zostatku grantu 6123.1.A.2011.PC24 (€ 2,600) a žiadosť o vrátenie zaplatenej prvej splátky (€ 10,400), org. Ukrainian Youth Forum, UYF; (pozri položka VII.3.v, str 14);

PV sa zhodol na tom,  že grant 5144.3.D.2011 (Každý sme iný, všetci rovní; Srbsko, grant: € 6,500) by mohol byť dokončený, pokiaľ kópie vyprodukovaných  materiálov  budú zaslané EYF a EYF bude priebežne informovaný o budúcej spolupráci s kanceláriou v  Belehrade o rozsiahlom projekte Živá knižnica v Srbsku (pozri bod VII.3.vi, str 15).

 Monitoring program mládežníckeho sektora  2012

5.1   program/rozpočet mládežníckeho sektora 2012 CPJ(2011)9REV4

PV súhlasí s návrhmi sekretariátu na programe 2012 /  rozpočet v  oblasti mládeže a zoznamom činností  priorít 2(PR2)  (aktivity, ktoré budú financované, ak sa nájdu  dodatočné zdroje financovania), tak ako je uvedené v  dokumente CPJ (2011) 9REV4	

5.2 Správa o pokroku v implementácii programu pre mládež v roku 2012 (prvá polovica roku 2012) CPJ (2012) 9

PV vzal na vedomie správu o pokroku (prvá polovica roku 2012) o monitorovaní v roku 2012 programu činnosti mládeže, ako je uvedené v dokumente CPJ (2012) 9.

5.3 Rozpočet EYF 2012 CPJ(2011)10REV2

PV schválil návrhy sekretariátu na rozpočet EYF na rok 2012 ako je uvedené v dokumente CPJ (2011) a v  jeho dodatkoch 10REV2;  a vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z jej predsedu a podpredsedu a týchto členov: Aleksandra Mitrovica-Knezevic (CDEJ zástupca, Srbsko) a Micah GRZYWNOWICZ (ANSO), ktorá bude zodpovedná za prijatie rozhodnutia o príspevku z EYF do projektu “hate speech” na základe návrhov predložených follow-up skupinou, ktorá bola zriadená Spoločným výborom  a overená sekretariátom EYF.



      5.4 Evaluácia aktivít podporených z EYF v 2012 CPJ(2012)10

PV vzal na vedomie informácie poskytnuté v dokumente CPJ (2012) 10 o aktivitách  financovaných z EYF v roku 2012; 
- Súhlasil  s požiadaním opýtať Spoločnej  rady (JC)  na zaradenie postavenia  EYF  v európskom kontexte, a to najmä s ohľadom na budúci vývoj týkajúci sa programu EÚ  "ERASMUS pre všetkých"  a vytvorili pracovnú skupinu zloženú z Lea Benirschke Schöneck, Benedikt, Jan VANHEE a Giorgio ZECCA, aby pripraviť túto otázku na diskusie.

5.5 Kategória C (administratívne granty) žiadostí do  EYF v 2012 CPJ(2012)11

PV vzal na vedomie správu o grantoch udelených EYF  v roku 2012, ako je uvedené v dokumente CPJ (2012) 11

5.6 Rozhodnutia o grantoch  prijaté predsedom a podpredsedom PV na pilotné projekty (vrátane ľudských práv, pilotné projekty)  CPJ (2012) 4 

PV vzal na vedomie rozhodnutie prijaté odstupujúcim predsedom a podpredsedom o všeobecných pilotných projektov (kategória D) a pilotných projektov na výchovu k ľudským právam (kategória D-Tlačové správy) od novembra 2011 do mája 2012.

5.7  Návštevy projektov financovaných z EYF v 2012 CPJ(2012)12

PV vzal na vedomie návštevy projektov , ktoré boli v roku 2012 financované z  EYF  a súhlasila s návrhom sekretariátu, ako je uvedený v dokumente CPJ (2012) 12.

5.8 Komentáre pre JC

PV poveril svojho predsedu a podpredsedu dokončiť pripomienky, komentáre, ktoré budú predložené JC

6. Schválenie programu činnosti na rok 2013

 6.1 Návrh programu/rozpočtu   na rok 2013  CPJ (2012) 13 + dodatky I, II a III

PV prijal návrh programu/rozpočtu mládežníckeho  sektora RE na rok 2013, ako je uvedené  v dokumente CPJ (2012) 13 rev dodatku II, ako bol schválený  Výborom ministrov o rozpočte  na rok 2013; a  identifikovať zoznam činností, ktoré by boli financované z prípadných dodatočných finančných zdrojov  (CPJ (2012) 13, rev dodatok III).

6.2 Návrh rozpočtu EYF na rok 2013CPJ(2012)5

PV schválil návrh rozpočtu EYF na rok 2013, ako bol predstavený v dokumente CPJ (2012) 5, a ako bol schválený  Výborom ministrov o rozpočte  na rok 2013; a požiadal sekretariát, aby predložila podrobné návrhy na rozvoj komunikačnej stratégie vo vzťahu k novým predpisom EYF na svojej schôdzi decembra 2012.

6.3 Žiadosti o “ study sessions” v obidvoch mládežníckych centrách (EYC) v prvej polovici roku 2013CPJ(2012)1

PV schválil  15 study sessions, ktoré  majú byť zahrnuté do programu Európskych centier mládeže za prvý polrok roku 2013 a jednu study session  umiestnil na čakaciu listinu, ako sa odporúča sekretariátu v dokumente CPJ (2012) 1, s úpravami uvedenými v dokumente CPJ (2012) 1/WG. Ďalšie study session boli odporúčané na opätovné predloženie.

6.4 Kategória A žiadosti o grant predložené do EYF na prvú polovicu roka 2013 CPJ (2012) 2

PV schválil granty, ktoré budú pridelené z EYF v rámci kategórie A(žiadosti na prvý polrok 2013), podľa odporúčania sekretariátu v dokumente CPJ (2012) 2, so zmenami uvedenými v dokumente CPJ (2012) 2/WG .

6.5 Kategória B žiadosti o grant predložené do EYF na prvú polovicu roka 2013 CPJ (2012) 3

PV schválil granty, ktoré  budú pridelené z EYF v rámci kategórie B(žiadosti na prvý polrok 2013), podľa odporúčania sekretariátu v dokumente CPJ (2012) 3, so zmenami uvedenými v dokumente CPJ (2012) 3/WG .

7. Implementácia nových prevádzkových predpisov EYF vyplývajúcich z rozhodnutia Spoločnej rady mládeže, týkajúce sa  budúcnosti  EYF CPJ (2012) 14

PV prerokovala obavy sekretariátu v bode IV materiálu CPJ (2012) 14; a súhlasil s návrhmi sekretariátu  na zavedenie nových prevádzkových predpisov Európskeho fóra mládeže, ako sa objavujú v dokumente CPJ (2012) 14, s jednou zmenou

8. Pracovné metódy Programového výboru mládeže pri RE CPJ(2012)15

PV prerokoval svoje pracovné metódy na roky 2012-2013 a dal mandát predsedovi a podpredsedovi prijať všetky potrebné rozhodnutia pred jeho ďalšom zasadnutí v decembri 2012

9. Návrh programu na nasledujúce rokovanie PV CPJ(2012)OJ28PROV

PV schválil predbežný návrh programu na svoje 28. stretnutia, ako je uvedený v dokumente CPJ (2012) OJ28PROV

10. Dátum a miesto ďalších  stretnutí (december 2012, jún a december 2013)

Členovia PV sa dohodli na nasledujúcich termínoch  najbližších zasadnutí PV: 5.-7. december 2012, 5-7 jún, 2013, 4-6 december 2013

11. Iné

12. Prijatie skrátenej správy zo zasadnutia

PV prijal skrátenú správu o svojom 27. zasadnutí dňa 12-13 júna 2012 v Štrasburgu (CPJ (2012) PV27 skrátené rev).

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 krajína 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.

 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: 28.06. 2012


Správu vypracovala:     Eva Masárová 
           

                        
Správu schválil:	Ing. Vladimír Belovič, poverený zastupovaním GRS SĎVM



