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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Rozpočet EU na rok 2021: Roční rozpočet zaměřený na
oživení Evropy

Komise navrhla rozpočet EU ve výši 166,7 miliardy eur na rok 2021, který bude doplněn
částkou 211 miliard eur ve formě grantů a částkou přibližně 133 miliard eur ve formě
úvěrů v rámci dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU.
Více informací naleznete zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Putování po projektech: Třebíč

Pojďte se s Europe Direct Jihlava a
Eurocentrem Jihlava projít židovskou čtvrtí, která
byla společně s židovským hřbitovem zapsána
na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Sraz se koná na Žerotínově
náměstí v Třebíči, a to v úterý 21. července od
16:00. Účast na akci je zdarma. S ohledem na
omezenou kapacitu je však nutná registrace. 

21. 07. 2020, 16:00 - 18:00, Třebíč

Putování po projektech: Žďár nad Sázavou

Europe Direct Jihlava a Eurocentrum Jihlava
Vás srdečně zvou na procházku s odborným
výkladem po areálu žďárského zámku,
bývalého cisterciáckého kláštera, i jeho
okolí. Sraz účastníků je ve čtvrtek 23. července
v 16:30 před hlavním vstupem do Muzea nové
generace. Akce je zdarma. S ohledem na
omezenou kapacitu je však nutná registrace. 

23. 07. 2020, 16:30 - 18:30, Žďár n./Sáz.

Fotosoutěž "Zadržování vody v krajině"
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Europe Direct Jihlava ve spolupráci
s Eurocentrem Jihlava vyhlašují fotografickou
soutěž na téma "Zadržování vody v krajině".
Vyfoťte zajímavé místo na Vysočině, k fotografii
napište několik řádků textu a vyhrajte hodnotné
ceny! Fotosoutěž je otevřena pro každého.
Soutěžní fotografie zasílejte elektronicky na
adresu neumannova.michaela@vlada.cz.

03. 07. 2020 - 13. 09. 2020

EU VE VAŠEM REGIONU

Svědectví doby ledové dodnes nesou
rašeliniště u Jihlávky

Unikátní rašeliniště u Jihlávky si pamatují dobu
ledovou. Nacházejí se zde pozůstatky z doby
ledové, zejména různé reliktní druhy mechorostů
i vyšších rostlin. Kraj Vysočina za přispění
evropských dotací svými zásahy podpořil tyto
mechorosty, které by jinak neobstály
v konkurenci jiných rostlinných druhů.

Krajské kolo soutěže Europa Secura 2020

Dne 10. června 2020 se v zasedací místnosti
Europe Direct Jihlava konalo krajské kolo
celostátní soutěže EuropaSecura. Ústní části
krajského kola soutěže se zúčastnilo pět
středoškolských týmů s nejlepšími analýzami.
Do celostátního finále postoupil vítězný tým
Gymnázia Vincence Makovského v Novém
Městě na Moravě. Celostátní finále soutěže
EuropaSecura se uskuteční od 14. do 18. září
2020 na vojenské základně v Brdech.

OSTATNÍ AKTUALITY

Kodex chování EU pro boj proti
nezákonným nenávistným
projevům online přináší další
plody

Evropská komise zveřejnila 
výsledky svého pátého
hodnocení Kodexu chování pro boj

Zelená dohoda: Komise spolu s
uhelnými a jinými regiony s
vysokými emisemi uhlíku
spouští evropskou platformu
pro spravedlivou transformaci

Platforma bude sloužit jako
podpora členským státům při
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proti nezákonným nenávistným
projevům online z roku 2016.

vypracovávání územních plánů.

Globální reakce na koronavirus:
EIB a Komise přislíbily dalších
4,9 miliardy eur       

Během dárcovské akce nazvané
Globální cíl: Společně pro
budoucnost, kterou uspořádala
Evropská komise a organizace
Global Citizen, se podařilo získat
dalších 6,15 miliardy eur na
zajištění spravedlivého přístupu k
vakcínám, testování a léčbě
koronaviru.

Nový interaktivní nástroj
Re-open EU

Evropská unie a všechny její
členské státy plánují bezpečné
znovuotevření Evropy. Pomocí
tohoto interaktivního nástroje
získáte informace, které
potřebujete, abyste mohli s jistotou
plánovat své evropské cesty a
dovolené a zůstat zdraví a v
bezpečí. Informace jsou často
aktualizovány a k dispozici v 24
jazycích.

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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