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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ 
 Informační sítě Europe Direct

červenec 2017
 Olomouc

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

Hranice jsou na houby

NOVÁ PUBLIKACE

Diskusní dokument o
budoucnosti evropské

obrany

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Dopravce vám musí
poskytkout občerstvení,
případně ubytování v případě
zrušení vašeho letu? Také je
vám povinen zdarma
nabídnout uskutečnění 2
telefonních hovorů, popřípadě
zaslání 2 elektronických zpráv
faxem či elektronickou poštou.
Více o právech cestujících se
dozvíte na stránkách
Evropského spotřebitelského
centra
www.evropskyspotrebitel.cz

   AKTUALITY

 
Konec poplatků za roaming v EU

 Od 15. 6. 2017 mohou občané, kteří cestují v rámci EU, volat, textovat a
využívat data za stejnou cenu, jakou platí doma. Dle Evropské komise,
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie je odstranění roamingových
poplatků jedním z největších a nejhmatatelnějších úspěchů EU... více

 
Inovovaný Evropský portál investičních projektů

 Evropský portál investičních projektů „propojuje“ evropské navrhovatele
projektů a investory z EU i mimo ni. Na jednom místě najdete přehled
připravených projektů pro finanční investory. Na základě uživatelských
zkušeností byly nyní po roce fungování portálu spuštěny nové funkce, které
mají za cíl zvýšit počet nabízených investičních příležitostí... více

 
Program Erasmus slaví 30. narozeniny!

 Erasmus vznikl v roce 1987 jako program zahraničních pobytů vysokoškoláků.
Dnes je jeho působnost mnohem širší. Při příležitosti 30. výročí Erasmu byly
spuštěny speciální webové stránky, kde se účastníci programu mohou podělit o
své příběhy... více

 
Europoslanci chtějí změnit komunikaci Unie

 Češi od vstupu do EU dostali stovky miliard korun z unijních fondů, přitom jen
33 % obyvatel vnímá členství v Unii výhradně pozitivně. Evropský parlament
chce proto investovat do zlepšování informovanosti občanů unijních států o
konkrétních evropských investicích. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 
Bílá kniha o budoucnosti Evropy

 Bílá kniha rozebírá, jak se bude Evropa měnit v příštích deseti letech: dopad
nových technologií na společnost a pracovní místa, pochybnosti ohledně
globalizace, obavy o bezpečnost a vzestup populismu. Bílá kniha jasně
formuluje rozhodnutí, před kterými stojíme: buď se necháme novým vývojem
strhnout, nebo se s výzvami ztotožníme a chopíme se nových příležitostí, jež se
v této souvislosti nabízejí... více

 
Evropský sbor solidarity

 Evropský sbor solidarity je nová iniciativa Evropské unie, která nabízí mladým
lidem možnost dobrovolnictví, stáží či nejrůznějších profesních příprav nebo
zaměstnání po dobu od 2 do 12 měsíců. Vznik sboru oznámil předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker v září roku 2016 v projevu před
Evropským parlamentem. V květnu roku 2017 navrhla Evropská komise přidělit
Evropskému sboru solidarity 341,5 milionu eur na období let 2018–2020, aby se
do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 000 mladých lidí z Evropy... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Evropské město sportu v poločase

 Již půl roku se Olomouc chlubí prestižním titulem Evropské město sportu 2017
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Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

a předcházející měsíce potvrdily, že městu toto označení oprávněně náleží. ..
více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Cesta pro mladé
 Pokud jste studentem posledního ročníku střední, vyšší odborné, nebo vysoké

školy a rádi byste získali neocenitelnou praxi v oboru, určitě se zapojte do
projektu "Cesta pro mladé". .. více

 Fotosoutěž 
 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník fotosoutěže pro amatérské

fotografy. Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v
zahraničí, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13
nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. ..
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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