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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Červen 2019
 Jihlava

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

To nejlepší z debaty
kandidátů

NOVÁ PUBLIKACE

Jedna měna pro jednu
Evropu: Cesta k euru

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropské volby 2019 přinesly
pro Českou republiku prozatím
nejvyšší volební účast v těchto
volbách, a to konkrétné
28,72%. K volebním urnám tak
letos zamířilo 2 387 378 voličů.

  
 Ačkoliv průměr volební účasti
v celé Evropské unii činí
bezmála 51%, pro Českou
republiku znamenal zmíněný
výsledek 10 % nárůst oproti
posledním eurovolbám.

  

   AKTUALITY

 27. 5. 2019
 K evropským volbám přišlo nejvíce lidí za posledních 20 let

 Evropské volby skončily s nejvyšší účastí za dvě dekády. Čerstvě zvolené
poslance nyní čeká jednání o vytvoření politických skupin a rozhodování o
novém předsedovi Evropské komise... více

 28. 5. 2019
 Lídři zemí EU hledají, kdo nahradí Jeana-Claudea Junkera

 Premiéři a prezidenti zemí EU se sešli v Bruselu, aby diskutovali o výsledcích
voleb do Evropského parlamentu a důsledcích, které budou mít na začínající
rozhodování o personálním obsazení vrcholných unijních postů... více

 15. 5. 2019
 Přemrštěným poplatkům za přeshraniční hovory v Evropě

odzvonilo
 Od 15. května platí cenový strop pro volání mezi zeměmi EU a posílání SMS.

Minuta takového mezinárodního hovoru vás vyjde maximálně na 5 korun (19
centů) a SMS na 1,5 koruny (6 centů)... více

  
Výsledky soutěže EUROTIME 2019

 Soutěž EUROTIME 2019, která probíhala v termínu od 10. dubna do 19.
května, zná své výherce! Celkově se do soutěže zapojilo 677 soutěžících a do
slosování pak postoupilo 358 správně vyplněných kvízů. Z těch pak byli
vylosováni tři výherci. Všem účastníkům soutěže za vyplněné kvízy děkujeme a
výhercům srdečně gratulujeme!.. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 do 8. září 2019
 FOTOSOUTĚŽ pro amatérské fotografy

 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 11. ročník fotosoutěže. Letošní tématem
je demokracie v nás a kolem nás. Projděte své archivy nebo pořiďte nové
snímky a pochlubte se jimi! 13 vítězných fotografií bude uveřejněno v kalendáři
DZS pro rok 2020. Snímky do soutěže je možné vkládat do 8. září 2019... více

 30.5.2019
 Co se ti vybaví, když se řekne dobro?

 Co pro Tebe znamená dobro? Jak můžeme vytvořit lepší společnost? Napiš o
tom esej a pošli ji do mezinárodní soutěže! Vyhraj 100 000 jenů a výlet na
slavnostní předávání cen v Japonsku! Soutěž je určena pro všechny ve věku do
25 let. Posílat eseje můžete do 15. června 2019... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 20.5.2019
 Fond malých projektů pokračuje

 Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na
Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl
jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen. Do tohoto programu jsou
zahrnuta území českých krajů (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský
kraj) a částí rakouských zemí (Dolní a Horní Rakousko). Program je zaměřen
na posilování přeshraniční spolupráce... více

 26.5.2019
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Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

Výsledky voleb do Evropského parlamentu na Vysočině
 24. a 25. května jsme měli možnost vybrat si své zástupce do Evropského

parlamentu. Za naši republiku na pět let vyšleme do Evropského parlamentu 21
europoslanců. Nejvíce zástupců na dalších pět let bude mít v Evropském
parlamentu hnutí ANO. Na druhém místě skončila ODS, třetí jsou Piráti. Volební
účast na Vysočině byla 29,59 %, což je o něco lepší výsledek než před 5 lety. V
krajské Jihlavě k urnám přišlo 29,76 % voličů. Po rozkliknutí se dozvíte úplné
výsledky pro Kraj Vysočina... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 EU hledá talentované mladé lidi
 Absolvovali jste nedávno vysokou školu a můžete nabídnout skvělé

dovednosti? Chtěli byste pracovat v mezinárodním prostředí a pomáhat utvářet
budoucnost Evropy? Evropské instituce vám nabízejí možnost pracovat na
řešení některých palčivých problémů, s nimiž se současná společnost potýká. ..
více

 M100 Young European Journalist Workshop 
 Je ti 18-26 let a baví tě žurnalistika? Máš inovativní nápad, jak vyprávět příběhy

prostřednictvím médií v dnešním digitálním světě? Přihlas se na mezinárodní
workshop M100 Young European Journalists Workshop a získej víc
teoretických a praktických znalostí i nové kontakty z celé Evropy! Letošní
workshop se soustředí na téma "Čtení v digitálním věku - inovativní
žurnalistika"... více

 Sdílej svoje zážitky z Evropského sboru solidarity a vyhraj
letenky po Evropě!

 Získal/a jsi práci nebo stáž v rámci Evropského sboru solidarity? Sdílej fotky
nebo videa svých zážitků a vyhraj letenky pro dvě osoby do kterékoli evropské
destinace! Tak neváhej a soutěž! .. 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 Vyso čina, 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

 Pá: 8:00 - 14:00
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