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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

EU vs. COVID-19

Nahlédněte do přehledu všech opatření a kroků, které EU v boji proti novému typu
koronaviru od ledna do dneška přijala či zavedla. U všech najdete i odkazy na původní
zdroje. Shrnutí naleznete zde.

SOUTĚŽ

EUROTIME 2020

Až do 13. 5. 2020 se můžete zapojit do kvízové
soutěže pro všechny, kterou vyhlásila síť Europe
Direct a Zastoupení Evropské komise v ČR.
Vyhrát můžete například poukaz v hodnotě 5000
Kč na nákup elektroniky v internetovém
obchodě!

POZVÁNKY NA AKCE

EUROTIME na Vysočině pokračuje!

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

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

Evropské setkání mládeže 2020 (EYE Online)
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Z důvodu odložení Evropského setkání mládeže
(European Youth Event, EYE2020) kvůli
pandemii koronaviru představuje Evropský
parlament zvláštní online vydání této akce s
různými aktivitami probíhajícími v přímém
přenosu na Facebooku Live. Program poběží
v průběhu května 2020.

EU VE VAŠEM REGIONU

Rekonstrukcí nádrže se zlepší
podmínky pro čolky

V letošním roce byla dokončena oprava vodní
nádrže na území přírodní památky Sochorov.
Zvláště chráněné území na Havlíčkobrodsku je
známé výskytem obojživelníků. Celková
rekonstrukce za přibližně 1,4 milionu korun byla
provedena za pomoci prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Archeologický výzkum odkryl tajemství
barokní sklárny

Archeologický průzkum v místě trasy nového
obchvatu Salačovy Lhoty na Pelhřimovsku, s
jehož financováním pomůže EU, odhalil části
kamenných základů budov a dalších objektů
barokní sklárny. Ty umožní archeologům
rekonstruovat výrobní program sklárny a detaily
její podoby.

OSTATNÍ AKTUALITY

Evropská datová platforma
COVID-19

Evropská komise společně s
dalšími partnery spustila datovou
platformu COVID-19, která umožní
rychle shromažďovat a sdílet
dostupné vědecké informace.
        

50 mil. EUR do oblasti rozvoje
dovedností a vzdělávání

Evropský investiční fond a
Evropská komise spouštějí nový
záruční mechanismus, jehož
účelem je usnadnit přístup k
financování jednotlivcům a
organizacím, které chtějí
investovat do dovedností a
vzdělávání.
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Video: Europoslanci vyzvali k podpoře umělců zasažených pandemií

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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