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AKTUALITY
11. 1. 2019

EU v roce 2019: Rozmach bruselské zahraniční politiky
V roce 2019 se bude EU soustředit na překlenovací ustanovení, pomocí
kterého chce získat více kompetencí v zahraničněpolitických otázkách, na
Balkán nebo na nápravu roztříštěných vztahů s Washingtonem. Budovat chce i
nová partnerství... více
22. 1. 2019

Nová státní tajemnice pro EU: Milena Hrdinková
Na služební místo náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti v
Úřadu vlády nastoupí a funkci státního tajemníka pro EU bude Milena
Hrdinková vykonávat s účinností od 1. února 2019. Od tohoto data také bude
zastupovat českou vládu na přípravných jednáních v Bruselu... více
24. 1. 2019

Nová politika pro spotřebitele
Samotář

NOVÁ PUBLIKACE

Evropané stále častěji nakupují zboží nebo služby v jiné zemi EU. Výbor pro
vnitřní trh Evropského parlamentu podpořil 22. ledna návrh zprávy o účinnějším
prosazování a modernizaci evropských pravidel na ochranu spotřebitelů. Je
součástí takzvané „nové politiky pro spotřebitele“ – tak se označuje reforma čtyř
směrnic EU upravujících ochranu spotřebitelů... více
16. 1. 2019

EU v roce 2019: Více peněz na obranu, větší očekávání
Přípravy na odchod Spojeného království z EU vytvořily v loňském roce prostor
pro rozkvět nových nástrojů společné evropské obrany. Rok 2019 bude
obdobím, kdy by se tyto nástroje měly začít plně implementovat... více
14. 1. 2019

Rok 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
World Atlas of
Desertification

VĚDĚLI JSTE ŽE?
lyšeli jste už o
ezinárodním dni průvodců
estovního ruchu? V kalendáři
á své místo 21. února. U nás
i v zahraničí se při této
říležitosti konají nejrůznější
kce organizované právě
růvodci ve spolupráci
turistickými centry. Nejčastěji
e jedná o prohlídky
amátek a zajímavých míst
duchem a historií.

Více informací naleznete
na stránkách
www.europe-direct.cz

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni na
svém zasedání projednala pokrok v čerpání evropských dotací za uplynulý rok.
Jen v roce 2018 byla zahájena realizace u více než 10 tisíc projektů. Stranou
diskuze nezůstala ani příprava programového období 2021–2027 a další
aktuální témata spojená s čerpáním z ESIF... více

POZVÁNKY NA AKCE
4. 2. 2019

Promítání filmu - Ada na radnici
Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008
nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada Colau se snaží organizovat
pomoc pro lidi, kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí o střechu nad
hlavou. Tento snímek promítneme 4. února od 18 hodin v Městské knihovně
Jihlava... více
12. 2. 2019

Veletrh mezinárodních příležitostí v Jihlavě
Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou
Hodiny H a Zdravého města Jihlava. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Jihlavě a okolí. Veletrh se koná na Krajském úřadě Kraje
Vysočina od 9 hodin a Europe Direct Jihlava bude u toho... více
19. 2. 2019

Cestovatelská přednáška o Rumunsku
Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na poutavou přednášku pana Jiřího
Hoška o Rumunsku. Nebudou chybět fotografie z navštívených míst.
Přednáška se koná v úterý 19. února 2018 od 17:00 hodin v přednáškovém

http://www.onlineemail.cz/action/online.php?ca_guid=IVO3EQK3W3FMAN8AQR2PVKHD18K
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sále Europe Direct Jihlava. Registrace nutná na e-mail europe.direct@rrav.cz
nebo 731 447 172... více

25. 2. 2019

EU - co nám dala a co nám vzala?
Co nám Evropská unie dala a co nám vzala? Jak v ní prosadit náš hlas? Jaký je
vztah Čechů k EU a jaký budou mít vliv volby do Evropského parlamentu?
Přijďte na zajímavou přednášku a diskusi za účasti europoslance Tomáše
Zdechovského do Městské knihovny Jihlava, a to 25. února od 17 hodin... více
4. 3. 2019

Promítání filmu - Zlatý úsvit - jak to vidím já?
Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý úsvit, které se netají svým
neonacistickým směřováním, přiměl režisérku Angélique Kourounis překročit
meze nezaujatého pozorovatele. Kriticky dokumentuje metody, které sahají od
populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu
šikanování cizinců, a dokonce vraždě. Tento snímek promítneme 4. března od
18 hodin v Městské knihovně Jihlava... více

EU VE VAŠEM REGIONU
29. 1. 2019

Projekty na Vysočině podpořené z dotací EU II.
Česká republika má jako člen Evropské unie možnost čerpat finanční
prostředky z fondů EU. Cílem publikace je seznámit širokou veřejnost s
projekty, které vznikly za pomoci prostředků z fondů Evropské unie na území
Kraje Vysočina (mimo Jihlavu). Brožura představuje vybrané projekty z
jednotlivých tématických oblastí, a dává tak přehled o tom, kde všude evropské
dotace pomohly... více
14. 1. 2019

S Vysočinou do Evropy
Internetová vědomostní soutěž pro středoškoláky vyvrcholila pátým kolem
průběžné části. Úkolem soutěžících bylo prostřednictvím webových stránek
www.ourregion.cz vyřešit řadu všeobecně zaměřených otázek o Vysočině za
pomoci internetu spolu s využitím anglického jazyka. Březnové finále rozhodne
o vítězích, které Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním vzdělávacím kurzem
anglického jazyka ve Velké Británii... více
24. 1. 2019

Erasmus+ na stavební škole v Třebíči
Střední škola stavební Třebíč je zapojena do řady evropských projektů,
zaměřených na modernizaci a zvyšování kvality výuky. Z programu Erasmus+
jsou podporovány i zahraniční stáže studentů. Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se tak
například v německém Pfarrkirchenu konalo oficiální zakončení čtyřměsíční
stáže patnácti žáků třebíčské školy... více

TIPY PRO ŠKOLY
Spotřeba pro život 2019
Studenti se letos již po jedenácté mohou utkat v tvorbě vzorového čísla
spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život.
Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení
nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Soutěž potrvá až do 15.
května... více

Informační letáky Domu zahraniční spolupráce
Projděte si nové letáky Domu zahraniční spolupráce, které přehledně informují
o možnostech podpory zahraniční spolupráce a mobility pro žáky, studenty,
učitele, školy apod. .. více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li již odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Europe Direct Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
http://www.onlineemail.cz/action/online.php?ca_guid=IVO3EQK3W3FMAN8AQR2PVKHD18K

Otevírací doba:
Po-Čt: 8:00 - 15:00
Pá: 8:00 - 14:00
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email: europe.direct@rrav.cz
tel.: 731 447 172
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