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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Komise schválila COVID ubytování

Evropská komise schválila dotační program COVID ubytování. Ministerstvo pro místní
rozvoj vyhlásí co nejdříve výzvu. Na tento program je vyčleněno 3,3 mld. korun. Více
podrobností zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Promítání filmu - Zločinci podle zákona

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 7. září od 18:00.

07. 09. 2020, 18:00, Městská knihovna Jihlava

Café Evropa online: Evropský plán obnovy
a rozpočet EU       

Zveme Vás na další debatu z cyklu Café
Evropa. Vzhledem k aktuálním opatřením se
debata s názvem "Evropský plán obnovy –
jak bude vypadat rozpočet EU po
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pandemii?" bude konat online na Facebooku
Café Evropa a uskuteční se dne 8. září 2020 od
17:30.

08. 09. 2020, 17:30, FB Café Evropa

SOUTĚŽE

Fotosoutěž "Zadržování vody v krajině"

Ještě je čas se zapojit do letní fotosoutěže na
téma "Zadržování vody v krajině"! Soutěžní
fotografie můžete posílat do 13. září 2020 na
adresu neumannova.michaela@vlada.cz. 

Evropská cena pro bezbariérová města 2021

Evropská města s více než 50 000 obyvateli
mají možnost se zapojit a představit své
strategie, jakým způsobem se snaží zkvalitnit
občanům život bez ohledu na věk či sníženou
mobilitu. 

European Heritage Awards 2021

Ceny European Heritage Awards založila
Evropská komise v roce 2002. Jedná se o
nejvyšší evropské ocenění v oblasti kulturního
dědictví v Evropě. Své projekty můžete
přihlašovat do 1. října.

EU VE VAŠEM REGIONU

30 let programu Interreg - 30 výletních cílů

Program přeshraniční spolupráce oslavuje v
tomto roce 30 let. Objevte 30 zajímavých
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výletních cílů programu Interreg Rakousko -
ČR. Projděte se nedotčenou přírodou česko-
rakouského příhraničí, projeďte se na kole,
navštivte hrady a zámky a užijte si mnoho
dalšího. Podělte se o fotografii z Vašeho výletu a
vyhrajte. 

OSTATNÍ AKTUALITY

Evropská komise zaplatila za
budoucí očkování covidu 336
milionů eur

Evropská komise podepsala
dohodu o dodání nejméně 300
milionů dávek budoucí vakcíny
proti covid-19 s firmou
AstraZeneca.

Ministři zahraničí EU se shodli
na podobě sankcí pro osoby
zodpovědné za volební podvody
v Bělorusku

Ministři zahraničních věcí jednali v
Berlíně o podobě saknčního
seznamu. Zatím se jedná o
neformální návrh. 

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.: 606 706 823

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/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/A1830D00-424D-71F1-216B-769A3FDD2DCE
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/ED3CBD83-A2DB-44CE-F451-495EEF9A3938
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/48CA2DE4-A274-E75E-1833-98A620381D11
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/2B716B18-D095-0775-96A2-0A199CE7E86E
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/90EA2214-A808-3DFE-051D-7AED9D5E9FB0
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/0BC78140-213D-AC2F-1AF0-95A196673C29
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/0490B78F-48B7-501F-F0DA-1236C080E188
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/7FA326BE-971D-5EB6-D863-E1F703954495
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/4D6998C7-6EB5-202B-3972-58392B07ABCD
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/4BF6ACF1-C456-D28E-EA3D-9AD0BD186FDB
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/1B3CDF76-0B93-6781-1F67-3355EF5CC774
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/B03516AE-01D5-2001-7FDE-72D91841CDB5
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/3F3CE5BA-AD44-1E1C-6C92-B7F7C3297ED4
http://click.em43dat.eu/g-o/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)/9104AD5A-A4C2-5AC0-3549-38FCA3E9FAAF
http://click.em43dat.eu/log-out/6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA/(CO_GUID__CO_GUID__CO_GUID)


4. 9. 2020 Evropský zpravodaj - září 2020 Jihlava

https://www.emailkampane.cz/action/online.php?ca_guid=6623E45C-7690-9619-9EED-A8775B8EA2DA 4/4


