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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Informační sítě Europe Direct

srpen 2019
Jihlava

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

Nezapomeňte si na cestu
přibalit Evropský průkaz

zdravotního pojištění

Nová publikace

Cílíme na klimatickou
neutralitu do roku 2050

VĚDĚLI JSTE ŽE?
23. srpen byl Evropským
parlamentem vyhlášen za
Evropský den památky obětí
stalinismu a nacismu. Tento
svátek každoročně od r. 2009
připomíná památku obětí
všech totalitních a
autoritářských režimů.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 17. 7. 2019
Ursula von der Leyenová v čele příští Evropské komise
Předsedkyní Evropské komise se stane dosavadní německá ministryně obrany
Ursula von der Leyenová. V tajném hlasování získala nominace těsnou
podporu 383 poslanců europarlamentu. Jaké jsou její vize?.. více

 25. 7. 2019
Koho navrhne ČR do Evropské komise?
Favoritem České republiky na pozici v Evropské komisi (EK) je současná
eurokomisařka Věra Jourová. Jejím současným portfoliem je oblast
spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen .. více

 1. 7. 2019
Finské předsednictví Rady EU v druhé polovině r. 2019
Priority finského předsednictví se řídí jeho mottem „udržitelná Evropa –
udržitelná budoucnost“. Program předsednictví se zaměřuje na čtyři hlavní
priority, kterými jsou posílení společných hodnot a právního státu,
konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější EU, posílení postavení EU jako
globálního lídra v boji proti změně klimatu a komplexní ochrana bezpečnosti
občanů... více

 29. 7. 2019
Společné výzkumné středisko Evropské komise otevírá
vědcům své špičkové laboratoře 
Od roku 2017, kdy Společné výzkumné středisko dalo k dispozici svá zařízení
poprvé, provádějí vědci z 21 zemí EU a ze tří sousedních zemí pokusy ve
dvanácti laboratořích střediska, a to v belgickém Geelu, italské Ispře a
německém Karlsruhe. Nyní se do tohoto projektu zapojuje i nizozemský
Petten... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 10. 9. 2019
Cestovatelská přednáška o Finsku
Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na poutavou přednášku pana Jiřího
Hoška o Finsku. Nebudou chybět fotografie z navštívených míst. Přednáška se
koná v úterý 10. září 2019 od 17:00 hodin v přednáškovém sále Europe Direct
Jihlava. Registrace nutná na e-mail europe.direct@rrav.cz nebo 731 447 172...
více

 1. 7. - 1. 9. 2019
Devátý ročník soutěže Vyfoť projekt!
Během července a srpna pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj devátý ročník
foto soutěže. Soutěžit je možné na týdenní téma a v kategoriích nejkrásnější
fotografie a fotka plakátu/billboardu. Na vítěze čekají poukázky do e-shopu ve
výši 1 000 – 5 000 Kč, navíc každý týden je možné vyhrát propagační
předměty. Soutěž probíhá od 1. července do 1. září 2019... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 3. 7. 2019
Nemocnice Třebíč zahajuje provoz magnetické rezonance
Ve středu 3. července se v Nemocnici Třebíč uskutečnilo slavnostní otevření
pracoviště magnetické rezonance. Díky magnetické rezonanci v třebíčské
nemocnici se podaří výrazně zlepšit dostupnost šetrnější a modernější
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diagnostiky pacientů. Celková cena magnetické rezonance včetně přístrojového
vybavení činila 30 980 840 Kč. Částka 26 milionů korun je čerpána z
evropského dotačního programu, 1,5 milionu korun je ze státního rozpočtu a
třemi miliony korun se podílel Kraj Vysočina... více

 5. 8. - 8. 9. 2019
Výstava fotografií projektů podpořených z fondů EU
V pondělí 27. května byla v Hradci Králové zahájena putovní výstava fotografií
projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV). V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v
Liberci, Jihlavě a Olomouci. V Jihlavě bude výstava od 5. srpna do 8. září na
Masarykově náměstí... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Evropská unie hrou
Chcete se i o prázdninách něco nového dozvědět o Evropské unii? .. 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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