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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Cena evropského občana - ocenění vyjímečných úspěchů

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům,
skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího
vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu
společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci
Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny
základních práv EU. Více zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Cestovatelská přednáška o Chorvatsku

Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na
poutavou přednášku pana Jiřího Hoška
u příležitosti chorvatského předsednictví Radě
EU. Přednáška se koná v úterý 10. března 2020
od 17:00 v přednáškovém sále Europe Direct
Jihlava. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná
předchozí registrace
       (734 316 965, europe.direct@rrav.cz).

10. 03. 2020, 17:00

Za krásami francouzské Okcitánie

Vydejte se s Pavlou Apostolaki do francouzské
Okcitánie a poznejte to nejlepší, co tento
šarmantní kout Francie nabízí. Přednáška se
uskuteční ve středu 1. dubna 2020 od 17:00
v zasedací místnosti Europe Direct Jihlava.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutná
předchozí registrace
(734 316 965, europe.direct@rrav.cz).

01. 04. 2020, 17:00

Promítání filmu Zločinci podle zákona
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Nebývale otevřené výpovědi několika čelních
představitelů ruskojazyčného podsvětí společně
s archivními záběry z ruských věznic či
ukázkami „mafiánských radovánek“ podávají
ucelený pohled na rozvoj organizovaného
zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní
doby. Tento snímek promítneme v Městské
knihovně Jihlava 6. dubna od 18:00.

06. 04. 2020, 18:00

EU VE VAŠEM REGIONU

Obchvat Velkého Beranova je největší
krajskou dopravní stavbou 

Stavba obchvatu Velkého Beranova je zatím
největší a nejdražší dopravní stavbou
realizovanou Krajem Vysočina za 20 let jeho
existence. Kraj Vysočina tuto stavbu realizuje
za přispění Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

VŠPJ má nové výukové centrum

Výukové centrum zahrnuje především
přednáškový sál. Pod ním se ukrývá unikátní
virtuální továrna. V ČR nejmodernější výukovou
linku pořídila škola díky evropské dotaci z
Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

OSTATNÍ AKTUALITY

Komisař: Turistika ztrácí kvůli
koronaviru miliardu eur měsíčně

Evropský turistický sektor kvůli
dopadům koronaviru přichází na
ztracených tržbách aktuálně
zhruba o miliardu eur měsíčně
(více než 25 miliard Kč).

Ekonomická nálada v eurozóně
se zlepšila více, než se čekalo       

Ekonomická nálada v eurozóně se
v únoru zlepšila více, než se
čekalo. Navzdory šíření koronaviru
vzrostla především důvěra
spotřebitelů a důvěra v průmysl. 
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VIDEO: Café Evropa: 75 let od osvobození Osvětimi

Informační středisko
Europe Direct Jihlava

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
email: europe.direct@rrav.cz

tel.: 731 447 172

Otevírací doba:
Po-Čt: 8:00 - 15:00

Pá: 8:00 - 14:00

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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