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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Březen 2019
 Jihlava

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

Opětovné využívání vody v
EU jako boj proti nedostatku

vody

NOVÁ PUBLIKACE

Evropa ještě víc společně!

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Všem kampaním z posledních
let navzdory, objem
komunálního odpadu
vyprodukovaný v Evropě roste
už 4 roky v řadě. Vyplývá to z
aktuálních čísel zveřejněných
Eurostatem. V roce 2017
připadalo na jednoho
Evropana 487 kilogramů
odpadu, od roku 2014 tak číslo
narostlo asi o osm kilogramů.

   AKTUALITY

 21. 2. 2019
 Reforma autorského práva rozděluje Evropu, jednotný není

ani Visegrád
 Členské státy, Evropský parlament a Komise úspěšně zakončily téměř tříleté

vyjednávání o reformě autorského práva. Sporným bodem byly články 11 a 13,
které podle kritiků ohrožují svobodu internetu. Návrh Evropské komise
reformovat autorské právo zahájil sérii diskuzí o spravedlivém odměňování
autorů, kteří tvoří internetový obsah. Debata se však rychle stočila i k tématu
svobody v digitální éře... více

 15. 2. 2019
 Ubyde byrokracie pro občany, kteří žijí nebo pracují v jiné

zemi Unie 
 Nařízení pro občany ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou

kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané si mohou vyžádat
vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině
připojí, aby se nemusela překládat.. více

 22. 2. 2019
 Končící Junckerovu Komisi ohodnotil průzkum. Jakého

„skóre“ dosáhli Jourová a spol.?
 Blíží se konec Evropské komise pod vedením Jean-Clauda Junckera a nastává

čas rekapitulace. Rozsáhlý průzkum ocenil výkon současného kabinetu na 46
%, po nové Komisi chtějí respondenti například zajištění větší demokratičnosti
EU. Nově zveřejněný průzkum zahrnující širokou škálu firem, politiků,
obchodních asociací, médií, neziskových organizací nebo akademiků z
evropských zemí měl za úkol zjistit, jak zmíněné strany hodnotí dosavadní práci
eurokomisařů pod vedením Jean-Clauda Junckera. Ten vede Evropskou komisi
od roku 2014 a před sebou má posledních několik měsíců v této pozici... více

 20. 2. 2019
 ČR bude moci získat z norských fondů zhruba 5 miliard Kč

 Zástupci ministerstva financí, Norska, Islandu a Lichtenštejnska dnes v Praze
zahájí třetí období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v Česku.
Čeští žadatelé v něm budou moci na své projekty obdržet 184,5 milionu eur
(zhruba pět miliard Kč). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v ČR
přes 1000 projektů za více než šest miliard korun... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 4. 3. 2019
 Promítání filmu - Zlatý úsvit - jak to vidím já?

 Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý úsvit, které se netají svým
neonacistickým směřováním, přiměl režisérku Angélique Kourounis překročit
meze nezaujatého pozorovatele. Kriticky dokumentuje metody, které sahají od
populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu
šikanování cizinců, a dokonce vraždě. Tento snímek promítneme 4. března od
18 hodin v Městské knihovně Jihlava... více

 7. 3. 2019
 EU – co nám dala a co nám vzala?

 Co nám Evropská unie dala a co nám vzala? Jak v ní prosadit náš hlas? Jaký je
vztah Čechů k EU a jaký budou mít vliv volby do Evropského parlamentu?
Přijďte na zajímavou přednášku a diskusi za účasti europoslance Tomáše
Zdechovského do Městské knihovny v Třebíči, a to 7. března od 18 hodin...
více

 12. 3. 2019

Ž
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Češi jsou ale v této statistice
výrazně pod průměrem.

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

Veletrh mezinárodních příležitostí Žďár nad Sázavou 
 Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou

Hodiny H a města Žďár nad Sázavou. Akce je určena především pro studenty
středních škol ve Žďáře nad Sázavou a okolí. Veletrh se koná na Gymnáziu
Žďár nad Sázavou 12. března od 9:30 hodin a Europe Direct Jihlava bude u
toho... více

 20. 3. 2019
 Jaromír Štětina: Evropa a Rusko

 Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na besedu s Jaromírem Štětinou na
téma Evropa a Rusko. Beseda zahrnuje promítnutí filmu, přednášku a diskusi
nejen o Rusku. Přijďte za námi ve středu 20. března od 17 hodin do Radniční
restaurace v Jihlavě (pivovarský salónek). Účastníci obdrží i malou pozornost.
Rezervace nutná na europe.direct@rrav.cz... více

 1. 4. 2019
 Promítání filmu – Lepším člověkem

 Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco staršího Stevea. Pro oba to
byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dívku
málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich dvouletého vztahu.
Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil s tím, že se setkají před kamerami a
dotknou se hluboko uložených ran. Tento snímek promítneme 1. dubna od 18
hodin v Městské knihovně Jihlava... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 7. 2. 2019
 Nové učebny na průmyslové škole v Třebíči

 První týdny výuky v novém pavilonu B čítajícím 34 učeben mají za sebou žáci
Střední průmyslové školy Třebíč. Jedna z posledních etap dostavby školního
areálu na ulici Manželů Curieových přišla Kraj Vysočina na cca 147 miliónů
korun, z toho 82 miliónů korun se kraji podařilo získat z fondů EU, konkrétně z
Integrovaného regionálního operačního programu... více

 29. 1. 2019
 Přeshraniční spolupráce s Rakouskem

 Česká republika stvrdila budoucnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem,
která se týká i Kraje Vysočina. Na zámku Štiřín náměstek ministryně pro místní
rozvoj Zdeněk Semorád s dolnorakouským zemským radou Dr. Martinem
Eichtingerem podepsali memorandum o budoucí přeshraniční spolupráci. Obě
strany tak potvrdily zájem pokračovat v přeshraniční spolupráci i po roce 2020...
více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Juniorský maraton 2019
 Juniorský maraton je štafetový závod určený pro střední školy. Družstvo

složené z 10 členů překonává maratonskou trať (42,125 km). Každý student
zaběhne 4,2 km a celé družstvo se společnými silami snaží dorazit do cíle dříve
než soupeři. Ze semifinálových kol postoupí nejlepší týmy do finále, které se
bude konat v rámci prestižního mezinárodního Volkswagen Maratonu Praha 5.
května 2019!.. 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

Otevírací doba:
 Po-Čt: 8:00 - 15:00
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