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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Červen 2017
 Olomouc

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

On-line přístup bez hranic

NOVÁ PUBLIKACE

Co nabízí banka EU v období
let 2017 - 2019

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
21. 6. se slaví Evropský den
hudby?

 
Od roku 1995 se vždy 21.
června sdružují veřejnoprávní i
soukromé instituce ke
společnému pořádání
Evropského dne hudby.
Snahou tohoto celoevropského
kulturního počinu je zlepšit
povědomí o umělecké úrovni v
každém ze států a rozvinout
výměny v hudební oblasti mezi
členy Evropské Unie a dalších
evropských států.

 
 

   AKTUALITY

 
Jarní fáze evropského semestru v roce 2017: Komise
vydává doporučení pro jednotlivé země

 Členské státy by měly využít příležitosti, jež přineslo hospodářské oživení, k
uskutečňování strukturálních reforem, posílení investic a zlepšení stavu svých
veřejných financí. Různé země EU mají různé priority, ale všechny musí dále
usilovat o inkluzivnější, zdravější a udržitelnější růst... více

 
Sledování online obsahu v zahraničí bude možné již příští
léto

 Chcete během dovolené, služební cesty nebo studijního pobytu zhlédnout film,
sledovat sportovní přenosy nebo poslouchat hudbu na placených kanálech? Od
června 2018 to bude realitou. Evropský parlament ve Štrasburku schválil
příslušná pravidla pro přenositelnost online obsahu, předložená Evropskou
komisí... více

 
Evropský vyšetřovací příkaz vstoupil v platnost

 Evropský vyšetřovací příkaz vstoupil dne 22. 5. 2017 v platnost a bude
pomáhat příslušným orgánům v boji proti kriminalitě a terorismu. Díky němu se
zjednoduší práce justičních orgánů v situacích, kdy žádají o důkazy, jež se
nacházejí v jiné zemi EU. .. více

 
Komise doporučila ČR, aby snížila podnikatelům
administrativní zátěž

 Česká ekonomika je stabilní, má však své nedostatky. Komise je vidí zejména v
neudržitelnosti veřejných financí a překážkách hospodářského růstu, mezi které
patří nadměrná administrativní zátěž pro podnikatele. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 22. 6. 2017
 Všechno nejlepší, Evropo!

 Ve čtvrtek 22. června 2017 v 10:00 proběhne v prostorách olomouckého Kina
Metropol vernisáž všech obrázků k výtvarné soutěži s názvem Všechno
nejlepší, Evropo! Součástí vernisáže bude slavnostní předání cen výhercům,
rozkrajování dortů, vytvořených podle vítězných návrhů a také promítání filmu
Kráska a zvíře. Akce je určena žákům základních škol Olomouckého kraje, kteří
do soutěže poslali svůj obrázek. Registrace účastníků na emailu:
regina.kyselova@olomouc.eu nebo na tel. čísle: 602 582 870. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 16. 6. 2017
 Evropský večer pod hvězdami - Krásy a chutě Chorvatska

 Městská knihovna Lipník pořádá v pátek 16. června 2017 tradiční Evropský
večer pod hvězdami. Tato akce je součástí projektu Představujeme členské
země Evropské unie, v jehož rámci knihovna představuje evropské země
prostřednictvím panelových výstav, cestovatelských besed, soutěží a dalších
akcí. Letošní rok je věnován Chorvatsku. Večer zahájí cestopisná přednáška,
doplněná perličkami z historie, turistiky i místních zajímavostí. Přednášet bude
Ivo Heger. O tradičních chorvatských pokrmech popovídá Mgr. Pavel Fridrich ze
Střední školy gastronomie a služeb Přerov. Výklad bude doplněn ochutnávkou
vybraných chorvatských jídel. V závěru večera se můžete těšit na degustaci
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Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

chorvatských vín, kterou slovem doprovodí opět Mgr. Pavel Fridrich. Evropský
večer pod hvězdami začíná v 18:00 hodin ve výstavním sále Domečku. Akce je
realizována za finanční podpory Olomouckého kraje, Statutárního města
Olomouc a Europe Direct Olomouc... více

 1. 6. 2017
 Vyhlášení výsledků vědomostní soutěže EUROTIME 2017

 Ve čtvrtek 1. června proběhlo v olomouckém středisku EUROPE DIRECT
vyhlášení výsledků regionálního kola vědomostní soutěže EUROTIME 2017.
Letošního ročníku se zúčastnilo 239 soutěžících, z toho 109 v kategorii do 15
let a 130 v kategorii nad 16 let. Děkujeme všem účastníkům soutěže
EUROTIME 2017 za vyplněné kvízy a výhercům regionálního kola srdečně
gratulujeme a přejeme úspěch v národním slosování o hlavní ceny!.. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Dny otevřených dveří v německých firmách
 Akce pořádá Německé velvyslanectví v Praze. Cílem je během několika

červnových dní (2., 9. a 10. června) otevřít brány firem v několika krajích ČR
pracovním silám zítřka, tedy mládeži a dětem, a ukázat jim, co danou firmu činí
neobvyklou... více

 Dobrovolnictví – příležitosti pro mladé
 Dobrovolná činnost v jiné zemi je skvělý způsob, jak zažít něco zajímavého –

poznat odlišnou kulturu, získat nové kamarády, a zároveň pomáhat druhým a
něco nového se naučit, což budete moct využít později v životě... 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 Olomouc
 Statutární město Olomouc
 Horní náměstí (podloubí radnice), 779 01

 email: europedirect@olomouc.eu
 Tel: 585 513 391

Otevírací doba:
 Po a St: 9:00 - 17:00

 Út a Čt: 9:00 - 15:30
 Pá: 9:00 - 15:00
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