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Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.
  

Evropská investiční banka v
ČR

Evropská unie - co je a co
dělá

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Ženy v Evropské unii stále
vydělávají v průměru o
16,2 % méně než muži. Letos
připadá Evropský den
rovného odměňování na 3.
listopad. To je den, kdy ženy
ve srovnání s muži de facto
přestávají být za práci
placeny, přičemž do konce
roku zbývá ještě 16 %
pracovních dní.

 

Více informací naleznete

   AKTUALITY

 23. 10. 2018
 Pracovní program Evropské komise na r. 2019

 Evropská komise představila svůj pracovní program na rok 2019, v němž
stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených
legislativních návrhů, aby tak Komise realizovala svých deset politických priorit,
dále přijmout menší počet nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a
představit několik iniciativ týkajících se budoucnosti EU s 27 členskými státy,
které upevní základy silné, jednotné a suverénní Evropy... více

 24. 10. 2018
 Program Erasmus+ a rozpočet na rok 2019

 Finanční prostředky programu Erasmus+ vzrostou v roce 2019 oproti roku 2018
o 10 %, tj. o 300 milionů eur. O prostředky z programu Erasmus+ se v roce
2019 může ucházet jakýkoli veřejnoprávní či soukromý subjekt, který působí v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy, sportu a práce s mládeží. Zájem mohou
vyjádřit i skupiny mladých lidí, které se věnují práci s mládeží, ale netvoří
mládežnickou organizaci... více

 25. 10. 2018
 Ukrajinský režisér Oleg Sencov laureátem Sacharovovy

ceny za svobodu myšlení 2018
 Evropský parlament udělil letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení

ukrajinskému režisérovi Olehu Sencovovi. Oleh Sencov byl v r. 2014 zadržen v
Simferopolu na Krymu a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 20 let na
základě obvinění z přípravy teroristického útoku na „faktickou" vládu Ruska na
Krymu. Organizace Amnesty International označila soudní řízení za
„nespravedlivý proces před vojenským soudem". .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 5. 11. 2018
 Promítání filmu - H2Omx

 Mexico City, město obývané 22 miliony lidí, leží na místě někdejšího jezera.
Tam, kde se v minulosti přirozeně shromažďovala voda, je jí dnes alarmující
nedostatek a musí se za cenu velkých ztrát přivádět z okolních regionů.
Režisérem filmu z roku 2013 je José Cohen. Promítneme jej 5. listopadu od 18
hod. v Městské knihovně... více

 7. 11. 2018
 JOBStart
 Ve středu 7. listopadu 2018 se od 9:30 do 14:00 uskuteční 7. ročník Dne firem

JOBStart 2018. Akce bude probíhat v prostorách před aulou, v zasedací
místnosti, v aule a vestibulu a je určena pro studenty a absolventy VŠPJ... více

 13. 11. 2018
 Rozhoduj o Evropě

 Chceš se dozvědět více o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je
zastupovat stát nebo občany v EU? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet?
Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Regionální seminář pro střední školy
se uskuteční 13. listopadu v Jihlavě... více

 16. 11. 2018
 Veletrh mezinárodních příležitostí

 Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou
Hodiny H a Zdravého město Pelhřimov. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Pelhřimově a okolí... více
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 21. 11. 2018
 Internet a autorské právo

 Víte, jak bezpečně využívat internet doma i v práci? Znáte nebezpečí, která
internet a online technologie přináší, a víte, jak se jim vyhnout? Na přednášce
se dozvíte, na co si dát pozor. Přednáška se koná 21. listopadu od 16 hodin v
Městské knihovně Jihlava... více

 3. 12. 2018
 Promítání filmu - Vražedná pole na Srí Lance

 Dvě desetiletí války s tamilskými separatisty v severní části Srí Lanky ukončila
brutální ofenziva srílanské armády v roce 2009. Film rekonstruuje události,
které se odehrály během tří měsíců krutých bojů, a přináší důkazy o válečných
zločinech srílanské vlády. Tento snímek promítneme 3. prosince od 18 hodin v
Městské knihovně Jihlava... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 8. - 11. 10. 2018
 Evropský týden regionů a měst v Bruselu

 Na začátku října proběhl v Bruselu již 16. ročník Evropského týdne regionů a
měst. Kraj Vysočina na letošním ročníku představil téma regionální soudržnosti
a meziregionální spolupráce. 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

 Přihlaste svůj projekt do Ceny Karla Velikého pro mladé
Evropany 2019

 Je vám mezi 16 a 30 lety? Pracujete na projektu s evropským rozměrem? Tak
se přihlaste do soutěže o Cenu Karla Velikého. Můžete získat finanční podporu
až 7 500 eur a navrch výlet do Cách... 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
 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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