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Celoevropská informační síť 
Europe Direct
Europe Direct je celoevropská informační síť. 
Funguje jako prostředník mezi Evropskou unií 
a jejími občany v regionech. Jejím hlavním 
posláním je šířit povědomí a informace o Evropské 
unii a politikách Evropské komise a aktivně 
podporovat diskusi na místní a regionální úrovni. 
Síť Europe Direct tvoří více než 480 regionálních 
informačních středisek, 400 dokumentačních 
středisek, online kontaktní služba a telefonní 
dotazníková služba ve všech zemích EU. Europe 
Direct je koordinováno a spolufinancováno 
Evropskou komisí, jednotlivá střediska jsou dále 
podporována tzv. hostitelskou organizací, jež 
zajišťuje místní zázemí a také finanční podporu.

Europe Direct Jihlava
Europe Direct Jihlava, které zahájilo svoji činnost 
1. dubna 2009, patří mezi regionální informační 
střediska, která se nacházejí ve všech členských 
zemích Evropské unie a v České republice jich 
působí celkem třináct. Konkrétně jsou to Europe 
Direct Brno, Bruntál, České Budějovice, Dvůr 
Králové, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, 
Liberec, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice 
a Plzeň. Naší hostitelskou organizací je Regionální 
rozvojová agentura Vysočina. Cílem střediska je 
poskytovat obyvatelům Kraje Vysočina snadný 
a bezplatný přístup k informacím a aktivitám 
Evropské unie.

Kde nás najdete? 

Matky Boží 9, Jihlava  586 01

 Vstup do budovy je bezbariérový

Otevírací doba:  
pondělí � čtvrtek: 8�15, pátek: 8�14 
sobota, neděle, svátky: zavřeno

 europe.direct@rrav.cz

 00 800 6789 10 11
 bezplatná telefonní linka Europe Direct

  Europe Direct Česká republika /  
Europe Direct Jihlava

 www.europe-direct.cz/info-centra/detail/7-jihlava
Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

Masarykovo 
náměstí

City park  
Jihlava

Městské vlakové 
nádraží

Autobusové  
nádraží

Zimní stadion  
DUKLA Jihlava

ZOO Jihlava

Směr 
Znojmo � Vídeň

Směr 
dálnice D1 

Praha � Brno

Směr 
Pelhřimov

2  | |  3



Poskytované služby
• Informace o Evropské unii

• Informace o práci a studiu v zemích EU

•  Informace o institucích, politikách EU 
o možnostech financování ze zdrojů EU

•  Zajišťování kontaktních údajů na organizace, 
se kterými potřebujete jednat

Provozujeme webové stránky zaměřené 
na problematiku Evropské unie a vydáváme 
Evropský zpravodaj.

Knihovna a studovna
•  Možnost využití studijního koutku vybaveného 

stolním PC s přístupem na internet, který lze 
využít za účelem vyhledávání informací o EU 
(v celém prostoru informačního střediska ED 
Jihlava je také dostupné wifi připojení zdarma)

•  Vybrané publikace a tiskové materiály o EU 
zdarma

•  Možnost studia materiálů o EU z knihovny 
informačního střediska

Europe Direct Jihlava nabízí žákům, studentům, 
široké veřejnosti a všem zájemcům o problematiku 
EU materiály a publikace se zaměřením na 
nejrůznější oblasti, jako je právo, vnější vztahy, 
obchod, hospodářství, finance, vzdělávání, kultura, 
sport, zemědělství, podnikání, doprava, životní 
prostředí či věda a výzkum. 

Konkrétní seznam dostupných publikací a tiskových 
materiálů najdete na našich webových stránkách.

Publikace je možné si prezenčně zapůjčit ke studiu 
v naší studovně. Vybrané materiály a brožury 
z naší nabídky si můžete rovněž ponechat. 
Součástí naší knihovny jsou také CD a DVD. 
V případě zájmu Vám můžeme bezplatně objednat 
publikace a materiály dle libovolného výběru 
z oficiálního knihkupectví EU � EU Bookshop. 

Každý měsíc vydáváme 
Evropský zpravodaj 
s informacemi o aktuálním 
dění v EU i regionu, pozvánky na zajímavé akce 
pořádané informačním střediskem a také tipy pro školy. 

Aktuální zpravodaj je dostupný online a bezplatně ke 
stažení na webových stránkách střediska. 

V případě Vašeho zájmu o pravidelné odebírání 
Evropského zpravodaje nás prosím kontaktujte.

Vaše dotazy rádi zodpovíme 
prostřednictvím emailu, telefonu, 
nebo osobní konzultace.

EVROPSKÝ ZPRAVODAJ 
Informační sítě Europe Direct

Duben 2015
Jihlava

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

Evropa bude digitální

NOVÁ PUBLIKACE

Energetika

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Světový den zdravíkaždoročně připadá na7. dubna a slaví se upříležitosti založení Světovézdravotnické organizace?Každý rok je vybráno jinétéma, které se zaměřuje najednotlivé priority veřejnéhozdraví a prevence nemocí.Letošní kampaň se zaměřujena klíšťovou encefalitidu alymeskou boreliózu. Cílem jezvýšit informovanost apodvědomí o těchto nákazácha upozornit na účinnémožnosti jejich prevence.

www.mzcr.cz
 

   AKTUALITY

 

Efektivnější jednotný digitální trh
Občané i malé a střední podniky v EU využívají digitální technologie den co den,

ať je to nakupování nebo prodej zboží online, sledování filmů nebo komunikace

přes sociální média... více
 

Francii a Německu se společná armáda EU zamlouvá, pro

východ EU je stále priorita NATO
Mezi státy Evropské unie převládá názor, že by NATO mělo zůstat hlavním

garantem evropské bezpečnosti. Tvrdí to představitelé Polska, Rumunska,

Slovenska, ale i České republiky. Vybudování jednotné evropské armády, pro

které se počátkem března vyslovil předseda Evropské komise Jean-Claude

Juncker, naopak podporuje Německo a Francie.. více
 

Zavedení evropského systému 
Zpráva Evropského účetního dvora upozorňuje, že zavádění unijních iniciativ,

které mají přispět ke snížení vysokého počtu mladých lidí bez práce, do praxe

bude členské státy EU stát miliardy eur. Ponechání mladých nezaměstnaných

jejich osudu by však pokladny členských států pocítily mnohem důrazněji...

více

 

Riziko nebezpečných výrobků na evropském trhu stoupá

Evropská komise zveřejnila údaje o nebezpečných výrobcích na evropském trhu

v roce 2014, které byly odhaleny. Nejčastěji se jedná o dětské hračky a

oblečení. Vyplývá to z výroční zprávy systému včasného varování pro

nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX), kterou představila na tiskové

konferenci v Bruselu Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, ochranu

spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví... více 

Summit EU: Energetická unie a Rusko
V Bruselu se sešli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie. Hlavními tématy

summitu byla energetická unie, situace na Ukrajině, Rusko, ale také program

Východního partnerství, otázka řeckého dluhu, nebo situace v Libyi... více

 

Jazyková podpora pro účastníky programu Erasmus +

Účastníci programu Erasmus+ si mohou před odjezdem do zahraničí zjistit

úroveň znalostí jazyka, který budou používat. Na základě dosažených výsledků

si mohou zlepšit své jazykové znalosti v online jazykovém kurzu. Po návratu

projdou závěrečným posouzením, které jim umožní změřit dosažený pokrok...

více

   POZVÁNKY NA AKCE

 20. 4. 2015
Juniorský maratonJuniorský maraton se bude konat v Březinových sadech v Jihlavě - park Velký

Heulos. Během závodu bude žákům, studentům, učitelům, rodičům a široké

veřejnosti k dispozici informační stánek Europe Direct Jihlava, kde Vám rádi
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Pořádání akcí, seminářů a přednášek
•  Organizace nejrůznějších akcí, seminářů 

a přednášek

• Pořádání akcí zaměřených na aktuální témata

Europe Direct pořádá či zprostředkovává 
rozmanité semináře, besedy, přednášky, soutěže, 
promítání či výstavy zaměřené na evropskou 
tématiku. Cílovým skupinami mohou být žáci, 
studenti, školy, zastupitelé obcí a měst, neziskové 
organizace, podnikatelé i široká veřejnost.

Detailní informace o uplynulých i plánovaných akcí 
naleznete na našich webových stránkách v sekci 
akce a události včetně fotografií ve fotogalerii.

Blok pro dobrou 
paměť

Europe Direct Jihlava vydává vlastní 
publikace, dostupné v našem středisku 
i volně ke stažení na webových stránkách. 

Kalendář 
k evropskému roku 
aktivního stárnutí 
a mezigenerační 
solidarity

Kalendář k evropskému 
roku občanů 

Dotační možnosti 
na Vysočině 

a

Dotační možnosti 
na Vysočině - Nové 
programové období 
2014 - 2020

Ochutnejte Evropu, 
poznejte chutě a vůně 
jednotlivých států EU

Aktuální dotační příležitosti na Vysočině – konferenční sál v Hotelu 
Tři věžičky

Seminář o Mongolsku – květen 2015, prostory ED Jihlava

titulní strana

blokA5_komplet_05_oprava.indd   1

22.5.2014   9:18:25

Tato brožura je financována Evropskou unií

DOTAČNÍ MOŽNOSTI

NA VYSOČINĚ

Dotacni moznosti_A5_05.indd   1

12.1.2014   12:37:33

Tato brožura je financována Evropskou unií

DOTAČNÍ MOŽNOSTI 
NA VYSOČINĚ 
Nové programové období 2014 – 2020

Dotacni moznosti_A5_2015_02.indd   1 12.2.2015   0:44:36

OCHUTNEJTE EVROPU!POZNEJTE CHUTĚ A VŮNĚJEDNOTLIVÝCH STÁTŮ EU

Gastronomická inspirace před cestou do zemí EU.

uchutnavkaEU_148x210_2014.indd   1

4.8.2014   0:02:14

2013
Evropský rok občanů & Projekt Senior plus

kalendar ED2013_220x150_11.indd   1 25.11.2012   17:50:35

1_titulní list

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
2012
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Kde Vám ještě poradí?
Kromě informační sítě Europe Direct existují i další 
informační a poradenská centra nebo webové 
portály, která pomáhají v lepší orientaci v evropské 
problematice a k snazšímu pochopení cílů 
a záměrů EU. 

Europa.eu je oficiální internetová stránka Evropské 
unie. Je dobrým výchozím bodem, pokud hledáte 
informace a služby poskytované EU. Tato internetová 
stránka vám poskytuje základní informace o tom, jak 
EU pracuje, nejnovější zprávy a události z EU či od-
kazy na informace o EU na internetových stránkách 
institucí a orgánů EU.

www.europa.eu

Euroskop.cz je hlavním informačním zdrojem 
o EU na internetu v češtině. Poskytuje informace 
o fungování institucí EU, členských státech apod. 
Naleznete zde i běžné denní zpravodajství o Evrop-
ské unii.

www.euroskop.cz/

EurActiv.cz je český zpravodajský portál o dění 
v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktu-
álních článků a analýz z různých oblastí evropské 
politiky v českých souvislostech. 

www.euractiv.cz/

NAEP je Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy zodpovědná za realizaci Programu celo-
životního učení v ČR a dalších vzdělávacích progra-
mů a je prostředníkem pro poskytování finančních 
prostředků EU ve svěřených oblastech. Cílem je také 
vytvářet informační systém o vzdělávacích progra-
mech EU a o jiných mezinárodních aktivitách.

www.naep.cz

EURES je informační síť, jejímž základním posláním 
je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. 

Cílem je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, 
uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, 
kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob.

portal.mpsv.cz/eures

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních 
kompetencích, jazykových dovednostech, odborné 
kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty 
Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím 
institucím přehledně informace a jejich držiteli ve 
všech jazycích států EU. Je to první kontaktní místo 
pro jednotlivce či organizace, kteří/které chtějí získat 
podrobné informace o Europassu nebo si Europass 
pořídit.

www.europass.cz

EUR – Lex poskytuje bezplatný přístup k Úřední-
mu věstníku Evropské unie, který je oficiální sbírkou 
právních předpisů EU a dalších úředních dokumentů 
orgánů, institucí a agentur EU.

www.eur-lex.europa.eu

Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje 
stížnosti o nesprávných postupech v institucích a or-
gánech Evropské unie.

www.ombudsman.europa.eu 

Evropské strukturální a investiční fondy je 
portál poskytující komplexní a spolehlivé informace 
o fondech Evropské unie. Jeho zřizovatelem je Mini-
sterstvo pro místní rozvoj. Naleznete zde informace 
o evropské politice soudržnosti, jakým způsobem se 
z fondů přerozdělují finanční prostředky prostřednic-
tvím operačních programů i to jak a kde získat dotaci.

www.strukturalni-fondy.cz

Eurydice je informační síť, která podporuje 
a usnadňuje evropskou spolupráci v oblasti celoži-
votního učení. Poskytuje detailní popisy a přehledy 
národních vzdělávacích systémů, srovnávací tema-
tické zprávy zaměřené na konkrétní témata zájmu 
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Společenství a věcné zprávy týkající se vzdělávání, 
jako jsou národní struktury vzdělávání, školní kalen-
dáře, srovnání mezd a požadované vyučovací doby 
podle země a úrovně vzdělání.

eacea.ec.europa.eu/education/eurydice 

ReferNet je strukturovaná síť, která poskytuje 
kvalitní informace z oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, včetně dalšího odborného vzdělávání 
a rekvalifikací a širších podmínek pro fungování vzdě-
lávacích systémů v Evropské unii. Informace slouží 
zejména tvůrcům strategických dokumentů, výzkum-
ným pracovníkům a odborníkům v praxi.

www.refernet.cz

Program Kreativní Evropa je nový program 
vyhlášený Evropskou komisí určený pro organizace 
z kulturních a kreativních odvětví s cílem pomoci 
těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstna-
nosti a růstu. Jde o  finanční podporu pro desetitisíce 
umělců, kulturních a audiovizuálních profesionálů 
a organizací v oblasti scénických umění, výtvarné-
ho umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, 
hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví 
a videoher. Finanční podpora umožní těmto organiza-
cím působit v rámci celé Evropy oslovit nové publi-
kum a rozvíjet schopnosti potřebné v  digitální éře.

www.programculture.cz

EURODESK je evropská informační síť pro 
mládež, která umožňuje mladým lidem a pracovní-
kům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským 
informacím, týkající se evropských programů pro 
mladé lidi a pracovníky s mládeží, aktivit v zahraničí 
(studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnic-
tví), kontaktu na zahraniční organizace a obecných 
informací o EU.

www.eurodesk.cz

Enterprise Europe Network poskytuje 
odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování 
konkurenceschopnosti především malých a středních 

podniků. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství 
pro podnikatele a informace o jednotném evropském 
trhu, asistenci při mezinárodním technologickém 
transferu, podporu při vyhledávání zahraničních 
obchodních kontaktů či projektových partnerů pro 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Síť také 
nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví.

www.enterprise-europe-network.cz

Evropské spotřebitelské centrum Čes-
ká republika nabízí bezplatné informace a rady 
týkající se práv spotřebitelů v zemích EU, Norsku 
a na Islandu, spolupráci a pomoc spotřebitelům při 
vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených 
výrobků a služeb či na chování a jednání obchodníků. 
Je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování 
pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich 
sporů s obchodníky a dále se také podílí na tvorbě 
evropské spotřebitelské legislativy.

www.evropskyspotrebitel.cz

Program Euroguidance vytvořila Evropská 
komise za účelem sladění různorodých přístupů k po-
radenství v Evropě. České Centrum Euroguidance 
realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, 
zejména v oblasti kariérového poradenství u nás a ve 
světě. Cílem je zprostředkovat odborné veřejnosti 
zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj 
kariérového poradenství v ČR.

www.euroguidance.cz

VYDALO: 

Europe Direct Jihlava; 12/2015

HOSTITELSKÁ ORGANIZACE:

© RRA Vysočina z.s.p.o.  
Matky Boží 1182/9 
586 01 Jihlava 

www.rrav.cz
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Evropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež tato publikace obsahuje. 
Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou.

Neprodejná publikace


