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Kraj zprovoznil obchvat Velkého Beranova, historicky největší silniční stavbu
Vysočiny

Několik let příprav, majetkoprávních jednání s majiteli pozemků, projektování a následně
dva roky intenzivních stavebních prací. Stavba, kterou pomáhá Kraji Vysočina
spolufinancovat EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,
začala na jaře 2019 a je na den přesně podle časového harmonogramu 30. října 2020
uvedena do předčasného užívání. Pokud Vás zajímá více infromací, dozvíte se je zde.

POZVÁNKY NA AKCE

JOBStart 2020

Ve středu 4. listopadu se od 9 hodin uskuteční
veletrh pracovních příležitostí, který pořádá
Vysoká škola polytechnická Jihlava. Jedná se již
o 9. ročník pracovního veletrhu, který poprvé
proběhne kompletně v online prostředí. Veškeré
potřebné informace naleznete na stránkách
VŠPJ. Europe Direct Jihlava bude také u toho, s
námi si můžete popovídat a dozvědět se, jaké
jsou možnosti.

Rozhoduj o Evropě

Tento vzdělávací projekt je unikátní kombinací
jednodenních interaktivních seminářů v
regionech, simulace zasedání institucí Evropské
unie a konference. Pro Jihomoravský kraj a Kraj
Vysočina se konference uskuteční 13.
listopadu, kdy se účastníci připojí skrz online
setkání.

EU V KRAJI VYSOČINA

Termín pro podání projektů do programu
Interreg prodloužen

Uzávěrka pro podávání projektů v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko –
Česká republika byla vzhledem k aktuální situaci
posunuta o dva měsíce až na 15. ledna 2021.
Realizace projektů musí být následně ukončena
do konce roku 2022. Tematicky je možné
podpořit projekty například v oblastech
spolupráce při ochraně přírodního a kulturního
dědictví, vzdělávání a spolupráce institucí, kde
jsou ještě prostředky k dispozici.

OSTATNÍ

Evropská unie hrou - informační
portál s učebními materiály o EU

Protože je v současnosti online
výuka hlavně na vás, nabízíme
vám výukové materiály, které se
do virtuálního prostředí dají lehce
přesunout.

Snižování emisí skleníkových
plynů

Evropská komise představila unijní
strategii pro snížení emisí
metanu. Metan je po oxidu
uhličitém druhým nejvýznamnějším
plynem vyvolávajícím změnu
klimatu.
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Chcete každé pondělí ty nejdůležitější novinky z EU? Přihlaste se k odběru týdeníku Zastoupení Evropské komise v ČR.

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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