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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Doporučení pro koordinovanou reakci na koronavirovou
pandemii

Komise předložila doporučení v němž navrhuje všem členským státům EU opatření v
oblasti hospodářské politiky v souvislosti s koronavirovou pandemií. Bližší vysvětlení
ohledně opatření pro ČR i další státy naleznete zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Online zájezd po Evropě

V pondělí 11. května 2020 odstartoval v rámci
sítě Europe Direct Česká republika online
autobusový zájezd po celé Evropě. Zájezd Vás
zavede za poznáním přírodních i kulturních krás
jednotlivých evropských zemí.

11. 05. 2020 - 10. 07. 2020, FB ED ČR

Online beseda
„Probuzený drak: dnešní Čína“

Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na
besedu s geografem a etnologem Adamem
Horálkem na téma Probuzený drak: dnešní
Čína. Beseda se koná ve čtvrtek 25. června
2020 od 16:30 online. Připojit se na ní
můžete pomocí odkazu bit.ly/besedacina. 

25. 06. 2020, 16:30 - 18:30

EU VE VAŠEM REGIONU
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Zámecký sklářský den představí 
umění sklářů

Dne 13. června 2020 se na Zámku Světlá nad
Sázavou uskuteční Zámecký sklářský den. Tato
akce spojená s prastarým řemeslem sklářským
se koná v rámci přeshraničního projektu „Česko-
rakouská sklářská tradice znovu ožívá“,
spolufinancovaného Evropskou unií.

13. 06. 2020, 10.00 - 17.00, Světlá n. Sáz.

Hrad Roštejn se znovu otevře návštěvníkům

Jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů
na Vysočině otevřel pro veřejnost svoji bránu
v úterý 2. června 2020. S novou sezonou se
návštěvníkům poprvé naskytne pohled na
zrekonstruované fasády hradu, a to včetně
gotické věže. Pokračující rekonstrukce je
spolufinancována Evropskou Unií. 

OSTATNÍ AKTUALITY

Globální reakce na koronavirus:
zahájení nové kampaně s

podporou organiazce Global
Citizen

Komise dnes oznámila další kroky
v rámci globální reakce na
koronavirus, a to globální opatření
pro všeobecný přístup k cenově
dostupnému očkování proti
koronaviru, léčbě a testování
koronaviru.

Evropská chvíle: náprava škod a
příprava na příští generaci

Evropská komise dnes předložila
svůj návrh velkého plánu na
podporu oživení "Next Generation
EU". Cílem tohoto plánu je vytvořit
udržitelné, rovnoměrné, inkluzivní
a spravedlivé oživení ve všech
členských státech EU.

Video: EK přijala novou strategii v oblasti biologické rozmanitosti
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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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