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Potravinářské technologie.
Potraviny v celé své kráse

NOVÁ PUBLIKACE

Cestujte se svým on-line
obsahem po celé EU

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropský den hudby slavíme
21. 6. Vznikl na popud
bývalého francouzského
ministra kultury Jacka Langa
roku 1981. Jedná se o
celoevropsky uznávaný den,
který je věnován hudbě, všem
kteří se jí věnují a samozřejmě
se v tento den konají
různorodé kulturní akce, které
jsou s hudbou spojené. Více
informací najdete zde.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 13. 5. 2016
Evropský program MEDIA slaví 25 let
Program MEDIA podporuje evropský audiovizuální průmysl a v Evropě umožnil
natočení tisíců filmů a jejich mezinárodní distribuci. Od jeho zahájení v roce
1991 byly díky němu investovány více než 2,4 miliardy eur do evropské
kreativity a kulturní rozmanitosti... více

 13. 5. 2016
Komise navrhuje lepší ochranu pracovníků před
karcinogenními chemickými látkami
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu
Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Rakovina má závažný dopad na
pracovníky, jejich rodiny, průmyslová odvětví i společnost jako celek. Díky dnes
předloženému návrhu pomůžeme v příštích 50 letech zachránit 100 000 životů.
Komise se při svém úsilí o vytvoření silné sociální Evropy soustřeďuje
především na ochranu pracovníků.“.. více

 23. 5. 2016
Další euromýtus, Komise nebude zakazovat neúsporné
varné konvice a toustovače
V poslední době titulky novinových zpráv varují, že se Evropská komise chystá
zakázat neúsporné varné konvice, fény a topinkovače. Pravda je taková, že
ohledně zavedení takových nových předpisů nepadlo žádné rozhodnutí.
Případný návrh na zákaz prodeje konvic či toustovačů s největší spotřebou
elektřiny by Komise předložila teprve v případě, pokud by z vědeckých analýz
nezpochybnitelně vyplývalo, že takové opatření bude znamenat výrazný přínos
a že dospět k podobným či lepším výsledkům nelze jiným způsobem... více

 25. 5. 2016
Kvalita vod ke koupání v Evropě se zlepšuje
Podle zprávy o kvalitě vod ke koupání, kterou vypracovala Evropská agentura
pro životní prostředí spolu s Evropskou komisí, splňovalo v EU minimální
požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání. V
České republice bylo hodnoceno 153 koupališť, z nichž má 121 výbornou
kvalitu vody... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 3. 6. 2016
S knihou po Evropě
Městské evropské informační středisko (MEIS) Zábřeh za podpory
Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc a Europe Direct Olomouc
bude i letos realizovat svůj projekt, tentokrát u příležitosti Mezinárodního týdne
čtení, které každoročně připadá na 1. – 7. června. Cílem je propagace a
podpora čtenářství obzvlášť mezi dětmi a mladými lidmi... více

 4. 6. 2016
ORANJEééé - Jsme ze stejné planety
Celodenní akce navazuje na úspěšný projekt Jsme ze stejné planety.
Kombinací kultury, zábavy, gastronomie a sportovních aktivit poznáme
Nizozemské království jako zemi s úctou k tradici, zemi otevřenosti, tolerance a
obchodníků. Vstup zdarma... více

 10. 5 - 14. 6. 2016
Evropská unie v otázkách
Cílem je zaslat správnou odpověď na soutěžní otázky, týkající se EU, které
najdete na internetových stránkách www.icmprostejov.cz. Soutěž probíhá od
10. května 2016 do 14. června 2016. Hlavní cenou je externí disk. Soutěž je
realizována za finančního přispění Olomouckého kraje a za podpory
Statutárního města Olomouc a EUROPE DIRECT Olomouc... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Olomoucký kraj zabodoval na Dni otevřených dveří v
evropských institucích
V sobotu 28. května se v Bruselu uskutečnil Den otevřených dveří Evropské
unie, během něhož byly zájemcům otevřeny prostory všech institucí EU se
sídlem v Bruselu. Ve Výboru regionů byla pro zájemce po celý den připravena
bohatá přehlídka evropské kultury, tradic a gastronomie. Regiony se
návštěvníkům prezentovaly jako zajímavé turistické oblasti, hosté mohli
ochutnat tradiční speciality a nápoje a získat informace pro návštěvu dané
země či regionu. Akce, která se koná v návaznosti na oslavy Dne Evropy,
umožňuje evropským regionům zviditelnit se před mezinárodním publikem...
více

 
Výsledky regionálního kola soutěže EUROTIME 2016
V rámci olomouckého regionálního kola soutěže EUROTIME 2016 bylo
odevzdáno celkem 403 kvízů, a to 166 v kategorii do 15 let a 237 v kategorii od
16 let, z nichž byly vylosování výherci... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 European Youth Award
European Youth Award je celoevropská soutěž pro mladé lidi, začínající
podnikatele a startupy, kteří staví své společensky prospěšné projekty na
využití digitálních technologií. Své projekty můžete přihlásit do jedné z 8
kategorií do 15. 7. 2016... více

 Napiš esej a vyhraj účast na mezinárodní konferenci!
Chtěli byste se zúčastnit Evropské konference mládeže jako jeden ze tří
zástupců české mládeže? A zajímá vás osobní rozvoj, otázky kolem migrace,
začleňování mladých lidí do společnosti, aktuální události? Pokud jste alespoň
jednou odpověděli ano, zúčastněte se esejistické soutěže... 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.
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