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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
 Informační sítě Europe Direct

Duben 2019
 Jihlava

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

Evropský zákon o
přístupnosti: Lepší přístup

pro handicapované

NOVÁ PUBLIKACE

Jak se připravit na Brexit?

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Účast ve volbách do
Evropského parlamentu v
průměru dlouhodobě klesá.
Dolů ji táhnou především nové
členské země, a to v čele se
Slovenskem a Českem. Při
posledním volebním klání v
roce 2014 přišlo v tuzemsku k
urnám pouze 18 procent lidí.
Pro letošek jsou přitom odhady
ještě nižší.

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

  
Evropské volby 2019: vše, co potřebujete vědět 

 Víte, kdy se evropské volby konají v Česku? A hlavně: co udělat proto, aby za
nás nerozhodovali jiní a k volbám šli i vaši známí a příbuzní? Shrnujeme
veškeré informace zde. Chcete-li se dozvědět, k čemu EU konkrétně přispěla
ve vašem regionu a co udělala pro vás například v oblasti zdraví, zaměstnání,
nakupování, vzdělávání, rodinného života či úspor financí, prozkoumejte to na
stránce Co dělá Evropa pro mě a nebo přímo ve vašem mobilu v aplikaci
Citizens' App... více

  
Nová politika pro spotřebitele: Evropská komise vítá
prozatímní dohodu o posílení pravidel EU na ochranu
spotřebitele

 Nová opatření přinesou spotřebitelům mnohé výhody. Za porušování předpisů o
dvojí kvalitě bude možné udělit v každém členském státě pokutu nejméně ve
výši 4 % ročního obratu obchodníka. Neodůvodněná dvojí kvalita také nově
platí za klamavou obchodní praktiku. Byla též posílena práva spotřebitelů při
obchodování na internetu. Nově budou např. spotřebitelé jasně informováni,
který výsledek vyhledávání je prodávajícím sponzorován... více

  
Parlament schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021

 Evropský parlament ve středu schválil celounijní zákaz prodeje plastových
výrobků na jedno použití, včetně talířů, příborů, brček či vatových tyčinek... více

  
Jaké jsou nejpopulárnější mýty o Evropské unii roku 2018?

 Kterým dezinformacím o Evropské unii se loni v Česku nejlépe dařilo? Kdy se
nejvíce objevovaly a zasáhnou i do kampaně před volbami do Evropského
parlamentu, které se uskuteční letos v květnu? Šest nejoblíbenějších euromýtů
loňského roku zkoumala studie Pražského institutu bezpečnostních studií ve
spolupráci se spolkem Manipulátoři.cz... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 10. 4. 2019
 Juniorský maraton 

 Zúčastněte se 23. ročníku největšího štafetového závodu na maratonské trati
pro desetičlenná družstva studentů středních škol. Již 10. dubna v Jihlavě ve
Sportovně relaxačním centru Český mlýn... více

 11. 4. 2019
 Veletrh mezinárodních příležitostí Třebíč 

 Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou
Hodiny H a Zdravého města Třebíč. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Třebíči a okolí. Veletrh se koná v Městské knihovně v Třebíči
11. dubna od 10:30 hodin a Europe Direct Jihlava bude u toho... více

 16. a 23. 4. 2019
 Den Země v Třebíči a Jihlavě

 Přijďte s námi v úterý 16. dubna oslavit Den Země 2019 na Karlovo náměstí v
Třebíči nebo v úterý 23. dubna na Masarykovo náměstí v Jihlavě. Nebudou
chybět zajímavé informační materiály z oblasti životního prostředí a zábavný
soutěžní kvíz o drobné dárečky... více
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 6. 5. 2019
 Promítání filmu – Lepším člověkem

 Attiye bylo 16, když na střední škole potkala o něco staršího Stevea. Pro oba to
byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dívku
málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich dvouletého vztahu.
Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil s tím, že se setkají před kamerami a
dotknou se hluboko uložených ran. Tento snímek promítneme 6. května od 18
hodin v Městské knihovně Jihlava... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 8. 3. 2019
 Obchvat Nového Veselí

 V polovině března byly zahájeny stavební práce na výstavbě obchvatu Nového
Veselí na Žďársku. Nevyhovující tranzitní průjezd osobní i nákladní
automobilové dopravy v intravilánu městyse Nové Veselí a obce Budeč na
silničním tahu II/353 se Kraj Vysočina rozhodl řešit vybudováním obchvatové
komunikace. Projekt je realizován za podpory Integrovaného regionálního
operačního programu. Na projekt s celkovými výdaji 350 mil. korun kraj požádal
o evropskou dotaci ve výši téměř 270 mil. korun... více

 6. 3. 2019
 Evropské dotace vs. krajský rozpočet

 S třiadvaceti dopravními stavbami se Kraj Vysočina aktuálně uchází o
spolufinancování nákladů na dopravní stavby z IROP z výzvy s názvem
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno
14,4 miliard korun, které poputují k rozdělení mezi všechny kraje. Kraji Vysočina
se podařilo na rekonstrukce a modernizace silnic získat téměř 1,4 miliardy
korun na 12 předložených akcí... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019
 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky se uskuteční v Liberci a

Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém hostil
zimní verzi dětské olympiády. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání,
volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také soutěž v letním biatlonu nebo
uměleckou soutěž v graffiti. Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home
Credit aréně, jako oficiální olympijské domy pak poslouží Sport Park Liberec a
koleje Technické univerzity. Předpokládaná účast činí více jak 4000 sportovců a
trenérů... 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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