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EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Europe Direct Jihlava

Od 1. března 2021 platí nové energetické štítky EU

Ve všech kamenných prodejnách a internetových obchodech se bude od pondělí 1.
března 2021 používat zcela nová verze obecně uznávaného energetického štítku EU.
Evropští spotřebitelé tak budou moci snáze šetřit na účtech za elektřinu a lépe omezit
svou uhlíkovou stopu. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

POZVÁNKY NA AKCE

Film: Ahoj, robote – ONLINE

Europe Direct Jihlava Vás zve na promítání
dokumentárního filmu v rámci projektu Promítej i
ty! Promítání se uskuteční živě na naší
Facebookové stránce Europe Direct Jihlava ve
čtvrtek 11. března od 18 hodin.

Přednáška na téma Portugalsko

Europe Direct Jihlava Vás srdečně zve na
poutavou přednášku o Portugalsku, která se
uskuteční 11. března od 18 hodin. Nebudou
chybět autentické fotografie z navštívených míst
pana Jiřího Hoška. Přednáška bude zakončena
volnou diskuzí související s tématem přednášky.

EU VE VAŠEM REGIONU

Projekt Učíme se ze života pro život

Projekt nedávno skončil a výstupy z něj využije
navazující projekt Učíme se ze života pro život
2. Hlavním cílem navazujícího projektu je
zvýšení kvality vzdělávání, zejména v
návaznosti na metody práce a materiální
podmínky ve vzdělávání. Školám jsou v projektu
nabízeny jednoduché metodické nástroje pro
tzv. aktivizaci výuky, kdy se počítá s aktivním
zapojením žáka, učitele, to vše s využitím
zajímavých pomůcek. Metodiky jsou volně ke
stažení na www.ikapvysocina.cz.
Financování projektu je zajištěno z OP VVV,
státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.

OSTATNÍ AKTUALITY

EU přijala novou strategii pro
přizpůsobení se změně klimatu.

Ochrana evropských
spotřebitelů: systém Safety Gate
efektivně pomáhá stahovat z
trhu nebezpečné výrobky na
ochranu před COVID-19.

Informační středisko
Europe Direct Jihlava

Matky Boží 1182/9
Jihlava 58601

Tel: +420 606 706 823

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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