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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Iniciativa SURE: 100 miliard eur na záchranu životů a podporu
živobytí

Novým nástrojem solidarity Evropské komise, jehož cílem je záchrana životů a
zachování živobytí, by měla být iniciativa SURE. Až 100 miliard eur by mělo pomoci
zaměstnancům, podnikům, zemědělcům i dalším potřebným v překonání krize
způsobené koronavirem. Více informací... zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Café Evropa online: Západní Balkán a EU 

Zveme Vás na další debatu z cyklu Café
Evropa. Debatu pořádá Zastoupení Evropské
komise v ČR ve spolupráci s Institutem pro
evropskou politiku EUROPEUM. Vzhledem k
aktuálním opatřením se debata s názvem
"Západní Balkán a EU - jaká je budoucnost
rozšiřování Evropské unie?" bude konat
online na Facebooku Café Evropa a uskuteční
se dne 21. dubna 2020 od 17:30 do 19:00.

21. 04. 2020, 17:30 - 19:00, FB Café Evropa

EUROTIME na Vysočině
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V rámci letošního ročníku EUROTIME 2020
proběhnou na facebookovém profilu Europe
Direct Jihlava doprovodné minisoutěže o
drobné ceny. Každý týden po dobu trvání
soutěže EUROTIME 2020 bude zveřejněna
jedna soutěžní otázka týkající se EU v Kraji
Vysočina. Podmínkou pro účast v našich
minisoutěžích je zapojení se do celorepublikové
soutěže EUROTIME 2020.

15. 04. 2020 09:00 - 13. 05. 2020 21:00

EU VE VAŠEM REGIONU

EuropaSecura 2020

V současné době probíhá písemná část
krajského kola celostátní středoškolské soutěže
EuropaSecura 2020. Tříčlenné týmy studentů
mají za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu
jednoho současného konfliktu. Týmy
s nejkvalitnějšími pracemi budou pozvány na
ústní obhajobu do Jihlavy.

Evropský strom roku je z Vysočiny

Chudobínská borovice na břehu Vírské
přehrady spolu s dalšími 15 finalisty soutěžila
v Bruselu o titul Evropský strom roku. Poprvé v
desetileté historii ankety míří prestižní titul do
České republiky.

Kraj Vysočina daruje partnerskému regionu
ve Francii tisíce roušek

Kraj Vysočina posílá  do partnerského regionu
Grand Est, který mezi francouzskými regiony
patří k nejvíce zasaženým novým typem
koronaviru, darem tisíce roušek. Ty mají alespoň
částečně zmírnit současný akutní nedostatek
ochranných pomůcek v tamním zdravotnictví. 

http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/647DFE62-2829-EE4B-CADE-646F2A41DE70
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/8F7C3A2B-8CC3-8569-0391-004206EAB769
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/ABF16B86-260F-E826-2B8F-5CC7BE2FCF21
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/0EC6DF4E-EA55-4C25-92CC-933BC3F43DFF
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/58C29227-9C06-CE1A-7275-CC769F82E9E3
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/DF591BEC-2C36-93D5-AC9B-85FC96F8C1D5


16. 4. 2020 Evropský zpravodaj - duben 2020 Jihlava

https://www.emailkampane.cz/action/online.php?ca_guid=AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8&co_guid=(CO_GUID__CO_GUID__CO_… 3/4

ČÍST VÍCE

ČÍST VÍCE

ČÍST VÍCE ČÍST VÍCE

OSTATNÍ AKTUALITY

Boj proti dezinformacím

Evropská komise spustila nový web s cílem
zabránit šíření nepravdivých informací
spojených s onemocněním COVID-19.

Můžete zde najít odkazy na spolehlivé
informační zdroje a také ověřená fakta, návod
na rozpoznání tzv. fake news či upozornění na
aktuální online podvody. 

Společná evropská reakce na COVID-19

Evropská komise přijímá opatření, která vedou
k zajištění veřejného zdraví a k řešení
ekonomického i sociálního dopadu napříč
Evropskou unií. Společnou reakci evropských
institucí na pandemii COVID-19 a souhrnné
objektivní informace můžete najít na webových
stránkách Evropské komise.

SOUTĚŽE

EUROTIME

Ve středu 15. dubna startuje další
ročník oblíbené vědomostní
soutěže EUROTIME. Otestujte si
své znalosti o Evropské unii a
vyhrajte některou z hodnotných
cen.

Náš evropský projekt

Soutěž pro obce, města a městské
části, do které se může zapojit
veřejnost svým hlasováním, opět
slibuje krásné ceny v celkové
hodnotě 150 000 Kč a all-inclusive
cestu do Bruselu.
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VIDEO: Café Evropa - Koronavirus a reakce Evropské unie

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.

http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/E6954BC4-029F-51D7-481E-BD3CD934DBFF
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/4D3FF093-3C50-8CB9-A3FB-4F1D95ECCF59
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/1B275776-58E7-40D2-1368-6FF4A39392BA
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/864B2E3A-D63F-3B8A-B768-6C169A912E9D
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/D26AAAEE-2F70-CC21-3505-42B3BD9E2597
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/C87AAF56-9C00-E6C8-CE42-D5DD649026D5
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/C52BA520-65AD-DF53-ACF7-C0661EB977E7
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/055355EE-ADDF-8ABF-7C70-D9C96F72849C
http://click.em43dat.eu/g-o/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/15EA36BB-CFEE-C304-5090-AD3348810B8F
http://click.em43dat.eu/log-out/AB617272-7DF1-4A72-B70C-074083C53FB8/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)

