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Europe Direct Jihlava

Koronavirus: Komise navrhuje digitální zelený certifikát

Evropská komise předložila návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu s cílem
usnadnit během pandemie COVID-19 bezpečný volný pohyb uvnitř EU. Digitální zelený
certifikát bude dokladem o tom, že osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19,
obdržela negativní výsledek testu nebo že se z onemocnění COVID-19 uzdravila. Bude
k dispozici bezplatně v digitální nebo tištěné podobě. Více se dozvíte zde.

POZVÁNKY NA AKCE

SOUTĚŽ - Budoucnost Evropy

Europe Direct Jihlava vyhlašuje zajímavou
soutěž na téma Budoucnost Evropy. Napište
esej a vyhrajte hodnotné ceny! Soutěž začíná 1.
dubna a končí 20. dubna. Veškeré podrobnosti
naleznete na našem webu.

Petr Ludwig - Budoucnost Evropy

Zveme vás na online přednášku a debatu s
Petrem Ludwigem o koronaviru,
dezinformacích, budoucnosti Evropy a
digitalizaci a to vše z pohledu kritického
myšlení. Přednáška bude vysílána živě na
Facebooku Europe Direct Česká republika 7.
dubna od 17 hodin.

Film: Za vší tou krví 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 v
pondělí 12. dubna od 18 hodin.

EU VE VAŠEM REGIONU

Zapojte se do soutěže s Evropským
regionem Dunaj–Vltava

Chybí Vám cestování? Zavzpomínejte na výlety
společně s Evropským regionem Dunaj–Vltava.
Jelikož dnešní doba nepřeje cestování, připravil
si pro Vás Evropský region Dunaj–Vltava na
svém facebookovém profilu výherní fotosoutěž,
díky níž se i Vy můžete vrátit ve vzpomínkách k
Vašim cestám. Nejlepší fotografie budou
odměněny praktickou výbavou pro pěší výlety.

Na modernizaci silnice II/130 z Golčova
Jeníkova směr D1 přispějí evropské fondy

Na konci března začaly stavební práce na
stavbě II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek
č. 1, část III. Konkrétně se jedná o rekonstrukci
silnice v nezastavěném území v délce cca 1,8
km mezi křižovatkou se silnicemi na Číhošť a
Vlkanov a odbočkami na Nezdín a Prosíčka.
Staveniště bylo předáno v minulém týdnu a
firma nyní provádí kácení stromů. To může pro
řidiče znamenat dočasného dopravního
omezení u konkrétního pracovního místa, s
úplnou uzavírkou se pak počítá na přelomu
dubna a května. Pro řidiče se silnice opět otevře
31. října 2021.

OSTATNÍ AKTUALITY

Evropská komise vyplatila sedmi
členským státům EU 9 miliard eur
v rámci páté splátky finanční
podpory z nástroje SURE. Jedná
se o druhou platbu v roce 2021.

Komise přijala 25. března první
roční pracovní program programu
Erasmus+ na období 2021–2027.
S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy
eur doplněným o částku ve výši
zhruba 2,2 miliardy eur z vnějších
nástrojů EU.
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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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