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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Komise prodloužila a dále rozšířila dočasný rámec na podporu ekonomiky v
souvislosti s koronavirovou pandemií

Evropská komise se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2021 platnost dočasného
rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit
hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Zároveň se rozhodla rozšířit
jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých
vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku. Více informací se dozvíte
zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Připravujeme pro Vás

Europe Direct Jihlava pro Vás připravuje několik
zajímavých akcí. Těšit se můžete na nově
zavedené online promítání filmu z pohodlí
domova, dále na cestovatelskou přednášku o
Portugalsku nebo třeba debatu o Rusku. O
všem informujeme na našich webových
stránkách.

EU VE VAŠEM REGIONU

REACT-EU na Vysočině

Evropská unie připravila plán na podporu
členských států, které se už nyní musí a do
budoucna budou muset vypořádávat s následky
rozsáhlé krize v důsledku pandemie COVID-19.
Jedním z nástrojů, který by měl unijním státům
pomoci reagovat na krizi a oživit hospodářství,
je REACT-EU. Kraj Vysočina se ve spolupráci
se svými příspěvkovými organizacemi
intenzivně připravuje na možné čerpání
prostředků z nového nástroje REACT-EU.

Nová publikace ED Jihlava

Informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava
vydává sešit plný zábavy a informací
- EVROPSKÁ UNIE HROU 3. vydání
(2020). Dostupné jsou v tištěné podobě v
prostorách našeho střediska nebo v elektronické
podobě zdarma ke stažení.

OSTATNÍ AKTUALITY

Studium v regionu Grand Est ve
Francii

Kraj Vysočina ve spolupráci s
Francouzským institutem v Praze a
školským úřadem Académie de
Reims nabízí opět v rámci
programu Rok ve Francii
studentům středních škol z Kraje
Vysočina možnost studovat na
střední škole v regionu Grand Est
ve Francii.

#EUCancerPlan

Evropská komise v předvečer
Světového dne boje proti rakovině
představila Evropksý plán boje
proti rakovině, který je hlavní
prioritou Komise von der
Leyenové v oblasti zdraví a
klíčovým pilířem silné evropské
zdravotní unie.

Informační středisko
Europe Direct Jihlava

Matky Boží 9, Jihlava 58601
Tel: 606 706 823

Otevírací doba:

Po-Pá: 8:00-16:00
So,Ne, svátky: zavřeno

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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