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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct

Červenec 2019 
Jihlava

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

European Summer School in
Prague

NOVÁ PUBLIKACE

Na cestách po Evropě 2018-
2019

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Věděli jste, že v ČR se
výbornou kvalitou vody pyšní
82 % přírodních koupališť? Při
našem vstupu do EU to bylo
jen 39 % a každá desátá
lokalita byla nevyhovující.
Čistotě vody pomáhá i přísná
evropská legislativa, pravidelný
monitoring nebo modernizace
čističek a kanalizací.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 4.6.2019
Jak se volí předseda Evropského parlamentu
Jedním z prvních rozhodnutí, které každý poslanec musí udělat, je, zda a ke
které politické skupině se v novém Parlamentu přidá. Během předchozího
volebního odobobí bylo skupin - též zvaných frakce - osm. Po volbách se
formují některé nové. Během první schůze pléna, která začne 2. července
2019, se bude volit předseda Evropského parlamentu a místopředsedové...
více

 19.6.2019
Jak se volí předseda Evropské komise
Evropské politické strany vybraly své kandidáty na předsedu Komise.
Parlament už v únoru 2018 zaujal stanovisko, že podpoří pouze takového šéfa
EK, který prošel volbami jako vedoucí kandidát (takzvaný spitzenkandidat).
Plénum se na něm musí shodnout většinou všech svých členů (nejméně 376
hlasů). Hlasování se očekává během druhé červencové plenárky v týdnu od
15.7... více

 19.6.2019
Schengen: průvodce evropským prostorem bez hranic
Cestování po Evropě bez pasů a hraničních kontrol, které umožňuje
„schengenský prostor“, je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů evropské
integrace. Více se dozvíte v našem průvodci... více

 24.6.2019
Dvojí kvalita potravin: Komise zveřejnila studii, která
posuzuje rozdíly ve složení potravinářských výrobků EU
Komise zveřejnila výsledky celoevropské testovací kampaně zaměřené na
potravinářské výrobky. Tyto výsledky poukazují na skutečnost, že některé
výrobky jsou označeny stejnou nebo podobnou značkou, ačkoli se jejich složení
liší... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 17. - 21. 7. 2019
Společně ladíme na Colours of Ostrava
V Evropě jsme každý jiný, s různými zájmy, zvyky, oblíbenou hudbou, chutěmi,
emocemi. I přes tolik rozdílů nám to společně prostě ladí. Doražte na Colours of
Ostrava a nalaďte se s námi na #barvyevropy! V odkazu události se postupně
dovíte novinky a chystané události na samotný festival... více

 10. - 12. 10. 2019
Erasmus Days 2019
Realizujete vzdělávací projekt s finanční podporou programu Erasmus+?
Podělte se o vaše zkušenosti a zážitky s ostatními. Zorganizujte akci pro vaši
instituci či pro veřejnost a zapojte se do celoevropské kampaně Erasmus Days,
která letos proběhne 10. - 12. října... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 14. 6. 2019
Czech Street Party v Bruselu
Czech Street Party pořádalo v pátek 14. června Stálé zastoupení České
republiky při Evropské unii společně s Českým centrem v Bruselu, s agenturou
Czech Tourism a dalšími organizacemi. Czech Street Party se nesla v duchu
oslav 30. výročí sametové revoluce. Ani tentokrát nemohl chybět stánek Kraje
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Vysočina s vynikajícími regionálními pochoutkami - například regionální sýry z
Polné nebo vynikající klobásky z Chotěboře... více

 10. 6. 2019
Pavilon průmyslovky v Třebíči je Stavbou roku Kraje
Vysočina 2018
Slavnostní vyhlášení sedmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Kraje Vysočina
se konalo 10. června 2019 v Ledči nad Sázavou. Stavbou roku se rozhodnutím
poroty stala výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč, jejímž
investorem byl Kraj Vysočina. Na tuto stavbu se také využily evropské dotace...
více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Evropská letní škola v Praze: Restarting Europe
Think-tank EUROPEUM zve české i zahraniční studenty na svou European
Summer School, která je pořádána pod záštitou Zastoupení Evropské komise v
ČR. Letní škola proběhne od 13. do 20. července... 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

 Nový ročník Rozhoduj o Evropě zahájí v Olomouci 
Od 1. do 3. července proběhne v blízkosti Olomouce mezinárodní setkání
mládeže z České republiky a Slovenska. Za účasti 20 mladých lidí z obou zemí
zahájíme na Sluňákově nový ročník projektu “Rozhoduj o Evropě – Staň se na
den tvůrcem evropské politiky". .. 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

Pá: 8:00 - 14:00
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