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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Září 2017
 Olomouc

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

Investiční porál Evropské
unie

NOVÁ PUBLIKACE

Práva občanů EU a Brexit

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropská komise přidala do
seznamu nepůvodních
invazivních druhů nově dalších
devět rostlin a tři živočichy,
mezi nimi ondatru a bolševník.
Tyto druhy se nemají
hromadně likvidovat, pouze ve
volné přírodě omezovat. Jak
omezení budou vypadat, si
každý stát určuje sám. Česká
republika zatím žádnou
legislativu nepřijala, dovoz
invazních druhů tak zatím

   AKTUALITY

 
Několik faktů o staronových pravidlech pro vysavače

 Luxování je energeticky drahou záležitostí. Buďme moderní a nekupujme žrouty
energie. Když to jde u ledniček a praček, proč ne u vysavačů? Technologický
pokrok někdy potřebuje impuls.. více

 
Vaše připomínky ohledně bílé knihy o budoucnosti Evropy

 Dne 1. března 2017 zveřejnila Evropská komise bílou knihu o budoucnosti
Evropy, ve které rozebírá, jak se Evropa bude měnit v příštích deseti letech.
Evropa stojí na rozcestí. Je čas rozhodnout o tom, jakým směrem budoucnost
Evropy nasměrovat. Proto nás zajímá i váš názor!.. více

 
Farmáři versus obchodní řetězce. EU hledá cesty, jak
zemědělce posílit 

 Malí zemědělci mají při vyjednávání s velkými potravinářskými firmami nebo
obchodními řetězci slabší pozici. Kvůli tomu mohou mít třeba nižší zisky, než by
bylo férové. Evropská komise hledá napříč Unií názory na to, jak problém řešit.
.. více

 
Kreativní Evropa - první informace k výzvě

 Vyhlášení výzvy na podporu projektů evropské spolupráce pro rok 2018 při
programu Kreativní Evropa - Kultura je plánováno na konec září 2017 a kromě
podpory projektů menšího a většího rozsahu bude mimořádně zahrnovat i
speciální výzvu na projekty spolupráce zaměřené na kulturní dědictví v
souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 26. 9. 2017
 SPEAK-DATING

 U příležitosti Evropského dne jazyků proběhne v úterý 26. září 2017 na Horním
náměstí v Olomouci akce s názvem SPEAK-DATING. Od 15:00 hodin můžou
návštěvníci posedět u šálku dobré kávy v improvizované kavárně a pohovořit si
s některým z rodilých mluvčích různých evropských jazyků. Součástí
doprovodného programu jsou prohlídky historického centra města v anglickém
nebo italském jazyce, projekce francouzského filmu Víno nás spojuje v
originálním znění s českými titulky v kině Metropol, dětský koutek, kvízy o ceny
atp. .. více

 11. 9. - 10. 12. 2017
 Omezení provozu střediska Europe Direct Olomouc

 Z důvodu rekonstrukce stávajících prostor Informačního centra Olomouc a
střediska Europe Direct Olomouc bude v období září - prosinec 2017 částečně
omezen provoz přepážky střediska. V případě potřeby nás kontaktujte
prostřednictvím emailu: europedirect@olomouc.eu nebo tel.: 602 582 870. Za
vzniklé komplikace se omlouváme. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 1. 9. - 15. 10. 2017
 EUROKVIZ 2017

 Městské Evropské Informační Středisko v Přerově ve spolupráci s Europe
Direct Olomouc vyhlašuje vědomostní soutěž EUROKVIZ 2017. Zašlete
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kontrolují na pražském letišti
veterináři.

  

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

správné odpovědi na otázky týkající se Evropské unie a můžete vyhrát
zajímavé ceny. Hlavní výhra je chytrý náramek. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Evropský den jazyků nejen v Praze
 Sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci se Zastoupením

Evropské komise v České republice, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK
v Praze a dalšími institucemi po celé České republice pro vás opět připravily již
tradiční sérii akcí u příležitosti oslav Evropského dne jazyků. .. více

 Vyrob panenku
 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž "Vyrob panenku, symbol

účastníka stáže Erasmus+" Soutěž je vyhlášena u příležitosti oslav 30. výročí
programu Erasmus. .. 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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