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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Direct Jihlava

Radě EU předsedá Portugalsko

Od 1. ledna 2021 přebírá předsednictví v Radě Evropské unie Portugalsko. Priority
portugalského předsednictví byly stanoveny v souladu s heslem: „Čas dosáhnout
konkrétních výsledků: spravedlivé, zelené a digitální oživení“. Shrnujeme veškeré
informace zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Promítání filmu Rekonstrukce Utøyi

Jak se dá zrekonstruovat něco tak strašlivého?
Několik přeživších se pomocí intimního
scénického experimentu pokusilo zprostředkovat
zážitek útoku na norský letní tábor v roce 2011.
Promítáme v Městské knihovně Jihlava v
pondělí 1. února od 18 hodin.

EU VE VAŠEM REGIONU

Kraj Vysočina představil dotační programy
pro rok 2021 

Ve středu 6. ledna se uskutečnil další ročník
tradiční konference věnované problematice
krajské dotační politiky. Konference se zaměřila
na ucelené představení dotačních programů,
které Kraj Vysočina bude v letošním roce
vyhlašovat pod hlavičkou Fondu Vysočiny.

Vysočina dětem: Vysočina Tourism
představil téma roku 2021

Na rodiny s dětmi zaměří Vysočina Tourism
propagaci turistických cílů v příštím roce.
Hlavním tématem pro cestovní ruch na Vysočině
v roce 2021 je totiž Vysočina dětem. Cílem
kampaně je pobízet návštěvníky k trávení
dovolené doma, na Vysočině, s heslem Všude
dobře, na Vysočině nejlíp.

OSTATNÍ AKTUALITY

Fond Evropské rady pro inovace

První kapitálové investice ve výši
178 milionů EUR do průlomových
inovací.

Vakcína společnosti Moderna

Evropská komise schválila druhou
bezpečnou a účinnou vakcínu proti
onemocnění COVID-19
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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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