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Práva občanů EU a Brexit

VĚDĚLI JSTE ŽE?

Evropská komise přidala do
seznamu nepůvodních
invazivních druhů nově dalších
devět rostlin a tři živočichy,
mezi nimi ondatru a bolševník.
Tyto druhy se nemají
hromadně likvidovat, pouze ve
volné přírodě omezovat. Jak
omezení budou vypadat, si
každý stát určuje sám. Česká
republika zatím žádnou
legislativu nepřijala, dovoz

   AKTUALITY

 
Několik faktů o staronových pravidlech pro vysavače
Luxování je energeticky drahou záležitostí. Buďme moderní a nekupujme žrouty
energie. Když to jde u ledniček a praček, proč ne u vysavačů? Technologický
pokrok někdy potřebuje impuls.. více

 
Vaše připomínky ohledně bílé knihy o budoucnosti Evropy
Dne 1. března 2017 zveřejnila Evropská komise bílou knihu o budoucnosti
Evropy, ve které rozebírá, jak se Evropa bude měnit v příštích deseti letech.
Evropa stojí na rozcestí. Je čas rozhodnout o tom, jakým směrem budoucnost
Evropy nasměrovat. Proto nás zajímá i váš názor!.. více

 
Farmáři versus obchodní řetězce. EU hledá cesty, jak
zemědělce posílit 
Malí zemědělci mají při vyjednávání s velkými potravinářskými firmami nebo
obchodními řetězci slabší pozici. Kvůli tomu mohou mít třeba nižší zisky, než
by bylo férové. Evropská komise hledá napříč Unií názory na to, jak problém
řešit. .. více

 
Kreativní Evropa - první informace k výzvě
Vyhlášení výzvy na podporu projektů evropské spolupráce pro rok 2018 při
programu Kreativní Evropa - Kultura je plánováno na konec září 2017 a kromě
podpory projektů menšího a většího rozsahu bude mimořádně zahrnovat i
speciální výzvu na projekty spolupráce zaměřené na kulturní dědictví v
souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 do 24.9. 2017

ERASMUS+ FOTOSOUTĚŽ
Oslavte společně s Europe Direct Jihlava a Mezinárodním oddělením VŠPJ 30
let programu Erasmus a vyhrajte hodnotné ceny! Stačí jen poslat ať už vtipnou,
zajímavou nebo tvou oblíbenou fotografii z Erasmus mobility... více

 19.9. 2017

Jihlavský den zdraví
Kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl informovat obecně o zdraví,
zdravém životním stylu, zdravé výživě, veřejném zdravotním pojištění či
poskytnou odborné konzultace v oblasti zdraví... více

 22.9. 2017

Evropský den bez aut v Třebíči
Kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se
stále frekventovanější automobilovou dopravou a dále představit možnosti a
výhody alternativních druhů dopravy... více

   EU VE VAŠEM REGIONU
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invazních druhů tak zatím
kontrolují na pražském letišti
veterináři.
 

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

 13. - 19.8. 2017

Letní žurnalistická škola
V srpnu proběhl v Havlíčkově Brodě 13. ročník Letní žurnalistické školy Karla
Havlíčka Borovského. Na pět desítek mladých lidí se zájmem o média, kulturu
historii a společnost střední Evropy ze čtyř zemí se seznamovali se zákulisím
mediálních světa. .. více

 7. - 11.8. 2017

Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina
Prázdninový kemp pro stovku dětí z obou stran hranice, který každoročně
pořádá Dolní Rakousko a Kraj Vysočina, byl pro účastníky opět skvělou
příležitostí zažít pravou univerzitní atmosféru, dozvědět se něco nového,
procvičit si cizí jazyky i poznat nové kamarády. Letošní Mladá univerzita
Waldviertel – Vysočina s mottem „Objev v sobě badatele“ byla slavnostně
zakončena v dolnorakouském Raabsu... více

 2017/2018

Rodilý Francouz bude opět vyučovat na středních školách

Vysočiny
Už devátým rokem podpoří Vysočina pobyt rodilého Francouze, který bude po
celý školní rok 2017/2018 vyučovat francouzštinu na středních školách v Kraji
Vysočina. Na svoji loňskou práci opět naváže Jean Griffon, který si Vysočinu
oblíbil tak, že se zde rozhodl působit i další školní rok... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Evropský den jazyků nejen v Praze
Sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci se Zastoupením
Evropské komise v České republice, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK v
Praze a dalšími institucemi po celé České republice pro vás opět připravily již
tradiční sérii akcí u příležitosti oslav Evropského dne jazyků. .. více

 Vyrob panenku
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž "Vyrob panenku, symbol
účastníka stáže Erasmus+" Soutěž je vyhlášena u příležitosti oslav 30. výročí
programu Erasmus. .. 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.

Europe Direct Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
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tel.: 731 447 172
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