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Chytřejší hranice pro Evropu

NOVÁ PUBLIKACE

Průvodce financováni z EU

VĚDĚLI JSTE ŽE?

Sedm různých velikostí
Eurobankovky se vyrábějí v
sedmi různých velikostích dle
nominální hodnoty bankovky.
To lépe umožní rozeznat
jednotlivé bankovky od sebe
například pro nevidomé. 

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 26. 10. 2017

Hranice Schengenu by mohl od roku 2020 střežit nový
systém
Evropský parlament ve středu schválil vytvoření systému vstupu a výstupu
(Entry/Exit System – EES), který má zlepšit kontrolu nad tím, kdo vstupuje na
území schengenského prostoru volného pohybu. Systém bude evidovat otisky
prstů, snímky obličeje, datum vstupu a další informace o občanech třetích
zemí, kteří překročí vnější hranici Schengenu. Upozorní například na to, že jim
byl v minulosti vstup zamítnut nebo že jim vypršela maximální lhůta pobytu...
více

 25. 10. 2017

Europoslanci požadují snížení ceny mezinárodních hovorů
Po zrušení poplatků za roaming přišli poslanci Evropského parlamentu s
návrhem na snížení cen mezinárodních hovorů, které jsou v současnosti
výrazně vyšší než volání v zahraničí. Návrh tvoří součást telekomunikačního
balíčku, který má především přitáhnout nové investice do rychlých internetových
sítí... více

 24.10. 2017

Směrnice o vysílání pracovníků se nebude vztahovat na

kamiony
Zemím EU se po dlouhém vyjednávání podařilo najít kompromis v otázce novely
směrnice o vysílání pracovníků. Na twitteru to oznámila komisařka pro
zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenová a ČTK to potvrdila česká
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Kamionové dopravy se
směrnice zatím týkat nebude... více

 27.10.2017

Skupina europoslanců chce zrušit střídání letního a zimního

času
Sedm desítek poslanců Evropského parlamentu spustilo tento týden iniciativu,
pomocí které by chtěli "v blízké budoucnosti" dosáhnout toho, aby bylo zrušeno
střídání letního a zimního času. Změna času dvakrát do roka podle nich už
nepřináší žádné výrazné úspory energie a navíc má negativní dopady na lidské
zdraví. Na zimní čas evropské země po sedmi měsících opět přejdou v noci na
neděli... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 6.11. 2017

Promítání filmu - Slyšet očima
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk jako další oficiální
řeč pro svou zemi. I přes možnosti tlumočení se však situace tamní neslyšící
komunity nedá považovat za ideální... více

 8.11. 2017

JobStart Jihlava 2017
Ve středu 8. listopadu 2017 se od 9:30 do 14:00 uskuteční 6. ročník Dne firem
JOBStart 2017. Akce bude probíhat v prostorách před aulou, v zasedací
místnosti,v aule a vestibulu a je určena pro studenty a absolventy VŠPJ... více

 22.11.2017

Vyberte jazyk ▼
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Víme, co jíme? aneb jak správně číst obaly potravin
Umíte poznat kvalitní potraviny? Vyznáte se ve značení na etiketách? Víte,
která éčka jsou nebezpečná? Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na
přednášku Víme, co jíme? aneb jak správně číst obaly potravin... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 9.- 12.10. 2017

Evropský týden regionů a měst v Bruselu
Na začátku října proběhl v Bruselu již 15. ročník Evropského týdne regionů a
měst. Kraj Vysočina na letošním ročníku představil téma oběhového
hospodářství. Celkem zde sdílelo své zkušenosti přes šest tisíc zástupců měst
a regionů. Poukázali také na význam lokální a regionální úrovně řízení evropské
regionální politiky. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Terakotová armáda v Mostě 
V mosteckém muzeu je až do 7. ledna 2018 možnost navštívit expozici
certifikovaných replik bojovníků terakotové armády. Doprovodí ji několik
komentovaných prohlídek, přednáška a filmový dokument. Výstavu podpořil
Ústecký kraj. Proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. .. 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
email: europe.direct@rrav.cz
tel.: 731 447 172

 
 
 

Otvírací doba:
PO - ČT 8:00 - 15:00
PÁ        8:00 - 14:00
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