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Evropský parlament mládeže
pokořil rekord o největší živou

vlajku Evropské unie

NOVÁ PUBLIKACE

Na cestách po Evropě 2017 -
2018

VĚDĚLI JSTE ŽE?

9.8. je mezinárodním
dnem původního obyvatelstva. 
Roku 1994 Organizace spojených
národů vyhlásila Mezinárodní den
původního obyvatelstva, jako
připomínku, že jsou mezi námi
stále domorodí obyvatelé a není
jich už mnoho, neboť v
kolonizovaných zemích tvoří spíše
menšiny. Z celkové populace činí
tyto menšiny přibližně 6% celkové
populace a jsou nositeli původního
kulturního bohatství a hodnot.

   AKTUALITY

 20.7. 2017

Méně peněz, více úkolů: Jak si EU poradí se svým budoucím
rozpočtem
Evropská komise na konci června zveřejnila diskuzní dokument o budoucnosti
financí EU. Dokument nabízí představu o scénářích, podle kterých by se mohlo
odvíjet nastavení evropského rozpočtu v souvislosti s budoucí podobou evropské
integrace... více

 21.7. 2017

Proč je vícejazyčnost v Evropě důležitá
Víc než polovina Evropanů se sice domluví alespoň jedním cizím jazykem,
přesto ale většina z nich považuje za důležité, aby měly všechny jazyky EU
rovnocenné postavení... více

 25.7. 2017

Jižní Amerika chce dohodu o volném obchodu s EU ještě

letos
Lídři zemí jihoamerického bloku Mercosur se shodli, že chtějí výrazně posílit
svou účast na mezinárodním obchodě. Prvním krokem má být rychlé vyjednání
obchodní dohody s EU. Podle odborníků jsou však tyto plány příliš ambiciózní...
více

 26.7. 2017

Které země EU vedou v kvalitě potravin?
Evropské potraviny patří k těm nejkvalitnějším na světě. Některé z nich včetně
33 produktů z České republiky nesou označení kvality Evropské unie.
Pocházejí totiž z určitého regionu a nebo jsou vyráběny tradičními postupy...
více

 25.7. 2017

Filmová cena LUX: vyhlášení tří finalistů
Tři snímky postupující do finále o cenu LUX 2017 byly oznámeny na tiskové
konferenci během Giornate degli autori v Římě předsedou Parlamentu Antoniem
Tajanim. Jednou z charakteristik ceny pro původní evropskou filmovou tvorbu,
kterou uděluje Evropský parlament, je důraz na různorodost filmových žánrů a
způsobů zpracování. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 do 10.9. 2017

9. ročník FOTOSOUTĚŽE 2017 pro amatérské fotografy
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník fotosoutěže. Téma v roce 2017
je „Všechny cesty vedou k lidem“. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků,
které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s
výstavou... více

 do 15.8. 2017

Fotosoutěž NATURE@work
Evropská agentura pro životní prostředí vyhlásila fotografickou soutěž s názvem
“NATURE@work” pro osoby starší 18 let. Soutěžit můžeš ve třech kategoriích,
nejlepší tři výtvory získají finanční ohodnocení... více

Vyberte jazyk ▼
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   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Exkurze z Dolního Rakouska na návštěvě v Telči
Ve středu 12. července 2017 zavítala na Vysočinu exkurze zástupců
dolnorakouských obcí, mikroregionů a subjektů zabývajících se regionálním
rozvojem na lokální úrovni. Na úvod se delegace seznámila s fungováním
místních akčních skupin a mikroregionů na Vysočině, s příklady dobré praxe
spolupráce kraje a těchto typů organizací. Následovaly informace o projektech,
které za pomoci různých dotačních titulů realizovalo město Telč, Mikroregion
Telčsko a Region Renesance... více

 do 30.9. 2017

Fotosoutěž „Na kole po Evropském regionu“
U příležitosti vydání nové cyklopublikace „28 nejhezčích jednodenních výletů“
vyhlašuje Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) fotografickou soutěž pro
milovníky cyklistiky, krásné přírody a nevšedních fotografických záběrů. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Sdílejte své zážitky ze zahraničních cest
Máš zajímavou zahraniční zkušenost a chceš ji předat dál? Zapoj se do přípravy
nové publikace, která mapuje zahraniční studijní/pracovní zážitky mladých lidí.
Stačí poslat krátký odstaveček o své zkušenosti. Ze všech příspěvků se bude
losovat 10 výherců, kteří získají balíček plný hodnotných cen... více

 Publikace nejen o Erasmu+
Evropská informační síť Eurodesk nabízí zajímavé publikace z oblasti studia a
práce v zahraničí, dobrovolnictví či o programu Erasmus+. V případě zájmu, lze
získat i jejich tištěnou verzi... více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.

Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li j iž odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.
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