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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

leden 2019
 Jihlava

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

Co se bude dít v Evropském
parlamentu v roce 2019?

Naše planeta, naše
budoucnost

VĚDĚLI JSTE ŽE?
28. leden je v celé Evropě a v
mnoha zemích po celém světě
připomínán jako Den ochrany
osobních údajů. Zároveň
odkazuje na vznik Úmluvy 108
Rady Evropy, prvního právně
závazného dokumentu
zajišťujícího ochranu osobních
údajů.

   AKTUALITY

 19. 12. 2018
 Omezení jednorázových plastů

 Evropský parlament a Rada Evropské unie dosáhly prozatímní politické dohody.
Pokud jsou alternativy k plastovým výrobkům na jedno použití dostupné a
cenově přijatelné, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán...
více

 17. 12. 2018
 Co se v roce 2018 podařilo zlepšit ve vašem digitálním

životě?
 Konec zeměpisného blokování, zlepšení podmínek doručování balíků ze

zahraničí, levnější mezistátní hovory a další nástroje se Evropskému
parlamentu podařilo prosadit v roce 2018. .. více

 2. 1. 2019
 Začíná rumunské předsednictví v Radě EU

 Předsednickou zemí EU se s počátkem roku na šest měsíců poprvé od svého
vstupu stalo Rumunsko. Čeká na něj řada výzev - Brexit a volby do Evropského
parlamentu... více

 2. 1. 2019
 Euro slaví 20 let svého vzniku

 Přesně před 20 lety 1. ledna 1999 zahájilo 11 zemí EU obchodování ve
společné měně, eurech, a zavedlo pod vedením Evropské centrální banky
společnou měnovou politiku. Dnes je společnou měnou 340 milionů Evropanů a
ve světě ho používá dalších 175 milionů lidí. Jedná se o druhou nejvýznamnější
mezinárodní měnu... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 4. 2. 2019
 Promítání filmu - Ada na radnici

 Španělsko patří mezi země, na které dopadla finanční krize z roku 2008
nejdrtivěji. Barcelonská občanská aktivistka Ada Colau se snaží organizovat
pomoc pro lidi, kteří nemohou splácet hypotéku a přicházejí o střechu nad
hlavou. Tento snímek promítneme 4. února od 18 hodin v Městské knihovně
Jihlava... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 3. 1. 2019
 Studentská soutěž Evropského regionu Dunaj-Vltava

 Vítězky vysočinského kola středoškolské studentské soutěže Evropského
regionu Dunaj-Vltava „Návrh uměleckého díla charakterizující Evropský region
Dunaj-Vltava“ využily svou výhru ve výši 2000 € k absolvování dvoutýdenní
odborné stáže v Linci. Obě dívky, celková vítězka soutěže Adéla Čapková i
Žaneta Vrábelová, studují třetím rokem obor bytový design na
Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou... více
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Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

 3. 1. 2019
 Veletrh mezinárodních příležitostí Havlíčkův Brod

 Do zázemí Klubu OKO 12. prosince přijalo pozvání devět organizací, včetně
Europe Direct Jihlava, které prezentovaly své aktivity a programy. Snažily se
povzbudit studenty, aby o zapojení se do mezinárodního prostředí začali
uvažovat už na střední škole s tím, že některé programy jsou určeny výhradně
pro středoškoláky. Po celou dobu veletrhu se živě diskutovalo a studenti se se
zájmem dotazovali na podrobnosti nabízených aktivit... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2019
 Pozor, deadline soutěže je 28. 1. 2019! Pokud je vám mezi 16 a 30 lety a

pracujete na projektu s evropským rozměrem, neváhejte a přihlaste se. Můžete
získat finanční podporu až 7 500 eur a navrch výlet do Cách... více

 Tentokrát budu volit!
 V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se budou

konat v květnu 2019, spouští Evropský parlament iniciativu "Tentkorát budu
volit". Buďte mezi prvními, kteří dostanou důležité informace o všem, co souvisí
s těmito volbami a o různých soutěžích... 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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