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VĚDĚLI JSTE ŽE?

Evropský parlament v
únorovém hlasování podpořil
historickou obchodní dohodu
EU s Kanadou – CETA. Díky
odstranění či snížení cel
smlouva například zajistí
snížení cen a rozšíření nabídky
zboží a služeb pro spotřebitele
v celé EU. CETA by měla
rovněž navýšit obchodní příjmy
Evropy přibližně o 11,6 mld eur
ročně a Kanady o 8,2 mld eur.

Více informací naleznete

   AKTUALITY

 
Zpráva o České republice v rámci zimního balíčku
evropského semestru
Česká republika zůstává zemí se solidním hospodářským růstem, bez
výrazných makroekonomických nerovnováh a se stabilním finančním sektorem.
Zpráva o ČR poskytuje analýzu, jak růst dále posílit a přiblížit životní úroveň v
ČR k průměru EU. .. více

 
Co se děje v EU
Ekonomiku ČR i EU čeká růst * CETA schválena Evropským parlamentem má
podnikům v EU ušetřit více než 500 milionů eur ročně * GMO nebo glyfosát –
nová pravidla hlasování mají zabránit sporným případům * Eurostat: Minimální
mzda je ve východní části EU nižší než v její západní části * Bezpečnostní
konference v Mnichově měla hlavní téma: USA a transatlantické vztahy.. více

 
Martin Synkule: Fondy jsou přínosné, za jejich negativní

obraz mohou média
České organizace a instituce se téměř vůbec nezapojují do mezinárodních
projektů. Volební období je totiž často kratší než trvání projektu a výsledky se
dostaví až po volbách. Dotace přitom bývají velice štědré, říká ředitel Evropské
rozvojové agentury Martin Synkule. Podle něj se lidé na evropské fondy dívají
skrze prsty hlavně kvůli českým médiím... více

 
Sobotka: Dvojí kvalita potravin v EU musí skončit
Premiér Bohuslav Sobotka navrhuje, aby se chystaného mimořádného summitu
visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) kvůli rozdílné
kvalitě potravin zúčastnil i zástupce Evropské komise. Komise a ministři
zemědělství EU by tak mohli rychle přijít s konkrétními návrhy řešení. Sobotka
o tom dnes informoval v tiskové zprávě... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 6.3. 2017

Promítání filmu - Švédská teorie lásky
Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního státu. Za kulisami
novodobého ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972
přišli politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit
moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost každého občana,
jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či rodičům... více

 20.3. 2017

Rozhoduj o Evropě
Projekt „Rozhoduj o Evropě“ je kombinací setkání mládeže, interaktivních
seminářů, simulace modelového zasedání institucí Evropské unie a konference.
Projekt je zaměřený na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na
Slovensku o aktuálních tématech... více

 6.3. - 21.5. 2017
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ČR vyhlašuje již 10. ročník vědomostní soutěže s názvem EUROTIME 2017.
Soutěžit o hodnotné ceny lze ve dvou věkových kategoriích... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Modernizace silniční sítě s evropskou podporou
Kraj Vysočina plánuje v roce 2017 investice do silnic II. třídy až ve výši 400
milionů korun. Příspěvek z IROP by mohl dosáhnout až 340 milionů. Úspěšnost
při čerpání evropských prostředků umožňuje rychle zlepšovat stav významných
silničních tahů a mostů... více

 
Francouzští učni kováři v Jihlavě
Na přelomu dubna a května zavítají do partnerské Střední školy stavební Jihlavy
žáci francouzské Centre de Formation d´Apprentis du Batiment de l´Aube. První
týden stráví francouzští žáci ve školních dílnách stavební školy v Heleníně.
Druhý týden pak budou mladí Francouzi nabírat zkušenosti v kovárně známého
uměleckého kováře Poldi Habermanna z Jihlavy... více

 
Bruselské Ozvěny festivalu dokumentárních filmů
Do bruselského Evropského parlamentu a artového kina Nova Brusel se na dva
týdny „přestěhovaly“ Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Ji.hlava. Již pátý ročník bruselských Ozvěn zahájil český dokument Normální
autistický film... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Soutěže Euroscola
Euroscola je program Evropského parlamentu, který každý rok umožňuje
mladým Evropanům ze všech členských zemích, aby se seznámili s činností a
úlohou Evropského parlamentu. Hlavním cílem Euroscoly je umožnit studentům
z celé Evropy zasednout v jednacím sále ve francouzském Štrasburku, kde se v
běžném pracovním dni během plenárních zasedání schází europoslanci. Cenou
v soutěži EUROSCOLA ČR je finanční příspěvek na společný výlet pro 24
studentů a 2 doprovody do Štrasburku. Každoročně vyjíždí několik škol, které
reprezentují Českou republiku mezi ostatními studenty Evropské unie. Zapojte
se do soutěže i Vy! V pondělí 13. února začíná jarní kolo soutěže Euroscola pro
středoškoláky. Stačí odpovědět na 10 otázek a můžeš vyhrát cestu pro sebe a
svou třídu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku! Internetová znalostní
soutěž probíhá od 13. února do 13. března 2017. Soutěže se mohou zúčastnit
studenti druhých a třetích ročníků středních škol v České republice... více
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