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   AKTUALITY

 16.1.

Evropská strategie na ochranu planety
Byla přijata vůbec první celoevropská strategie týkající se plastů. Cílem je
například zajistit, aby byly do roku 2030 všechny plasty recyklovatelné. Více se
dozvíte v článku. .. více

 14.2.

Priority české evropské politiky?
Vláda Andreje Babiše stanovila priority české evropské politiky. Směřují do
oblasti migrace, obrany, budoucího rozpočtu EU a čerpání fondů. Kabinet se
zároveň shodl na aktivnějším prosazování českých zájmů na evropské úrovni. ..
více

 14.2.

Komise představila návrh rozpočtu EU po roce 2020 
Komise představila různé možnosti (a také finanční důsledky) nového a
moderního dlouhodobého rozpočtu EU, který by efektivně naplňoval její priority
po roce 2020... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 5.3. 2018

Promítání filmu - Epidemie svobody
Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy mají

Vyberte jazyk ▼
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ABC práva EU

VĚDĚLI JSTE ŽE?

V Česku jde na vědu, vývoj
a inovace ročně okolo 2 %
HDP. 

S výjimkou Slovinska je to
nejvíc z bývalého východního
bloku.

Více než polovina prostředků
na vědu přitéká z pokladen
soukromých podniků. Necelá
třetina výdajů jde ze státního
rozpočtu, 16 % pak ze
zahraničních veřejných zdrojů
(tedy především z fondů EU).

Více informací naleznete
na stránkách

rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští
rodiče o očkování dostatek informací? Dokumentaristka Tereza Reichová s
manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další
otázky... více

 8.3. 2018

Veletrh mezinárodních příležitostí
Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou
Hodiny H a Zdravý kraj Vysočina. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Žďáru nad Sázavou a okolí.. více

 5.3. - 20.5. 2018

Eurotime 2018
Již v pondělí 5. března odstartuje 11. ročník vědomostní soutěže Eurotime
2018. Soutěž vyhlašuje Informační síť Europe Direct ve spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR. Soutěžit můžete ve dvou věkových
kategoriích o atraktivní ceny!.. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Havlíčkův Brod hostil Veletrh mezinárodních příležitostí
Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina ve spolupráci s Hodinou H,
Zdravým krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod uspořádal další z Veletrhů
mezinárodních příležitostí. Záležitosti ohledně Evropské unie a evropských
fondů diskutovali studenti u stánku Eurocentra Jihlava a Europe Direct Jihlava.
Akci, která se konala ve čtvrtek 8. 2. 2018 v Klubu OKO, si tentokrát nenechalo
ujít zhruba 200 studentů z Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Chotěboře a
Humpolce..... více

 
Setkání partnerů projektu RUMOBIL
V únoru se v Třebíči setkali partneři evropského projektu RUMOBIL se zástupci
Společného sekretariátu programu Interreg CENTRAL EUROPE, ze kterého je
tento projekt spolufinancován. Projekt RUMOBIL se zaměřuje na zlepšení
organizace, dostupnosti a kvality služeb veřejné dopravy v regionech s převážně
venkovským charakterem a nalezení inovativních řešení a přístupů k dopravnímu
plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony... více
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 Dejme novou šanci druhotným surovinám
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje soutěž, ve které oceňuje projekty,
které dávají novou šanci druhotným surovinám. Cílem soutěže je hledat nové
cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání... více

 Soutěž o výlet na festival v Cannes
S Evropským rokem kulturního dědictví přichází soutěž zaměřující se na
evropskou filmovou tvorbu. Otestujte své znalosti ve filmovém kvízu a můžete
vyhrát vstupenky na filmový festival v Cannes a ubytování po dobu festivalu. ..
více

 EuropaSecura
EuropaSecura je soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní
politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. Výherci se
budou moct prožít týden s Armádou ČR. .. 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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