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On-line přístup bez hranic

NOVÁ PUBLIKACE

Co nabízí banka EU v
období let 2017 - 2019

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

21. 6. se slaví Evropský den
hudby?

Od roku 1995 se vždy 21.
června sdružují veřejnoprávní i
soukromé instituce ke
společnému pořádání
Evropského dne hudby.
Snahou tohoto celoevropského
kulturního počinu je zlepšit
povědomí o umělecké úrovni v
každém ze států a rozvinout
výměny v hudební oblasti mezi
členy Evropské Unie a dalších
evropských států.

   AKTUALITY

 
Jarní fáze evropského semestru v roce 2017: Komise
vydává doporučení pro jednotlivé země
Členské státy by měly využít příležitosti, jež přineslo hospodářské oživení, k
uskutečňování strukturálních reforem, posílení investic a zlepšení stavu svých
veřejných financí. Různé země EU mají různé priority, ale všechny musí dále
usilovat o inkluzivnější, zdravější a udržitelnější růst... více

 
Sledování online obsahu v zahraničí bude možné již příští

léto
Chcete během dovolené, služební cesty nebo studijního pobytu zhlédnout film,
sledovat sportovní přenosy nebo poslouchat hudbu na placených kanálech? Od
června 2018 to bude realitou. Evropský parlament ve Štrasburku schválil
příslušná pravidla pro přenositelnost online obsahu, předložená Evropskou
komisí... více

 
Evropský vyšetřovací příkaz vstoupil v platnost
Evropský vyšetřovací příkaz vstoupil dne 22. 5. 2017 v platnost a bude pomáhat
příslušným orgánům v boji proti kriminalitě a terorismu. Díky němu se
zjednoduší práce justičních orgánů v situacích, kdy žádají o důkazy, jež se
nacházejí v jiné zemi EU. .. více

 
Komise doporučila ČR, aby snížila podnikatelům

administrativní zátěž
Česká ekonomika je stabilní, má však své nedostatky. Komise je vidí zejména v
neudržitelnosti veřejných financí a překážkách hospodářského růstu, mezi které
patří nadměrná administrativní zátěž pro podnikatele. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 5.6. 2017

Promítání filmu - Tichá inkvizice
Lékařka Carla denně řeší etické dilema. Současný nikaragujský prezident
Daniel Ortega totiž v reakci na svůj povolební úspěch, kterého dosáhl díky
podpoře katolické církve, schválil v roce 2007 nařízení zakazující potraty. A to i
v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. Důsledkem je značný
nárůst počtu nepovedených domácích potratů a nechtěných těhotenství... více

 8.6. 2017

Dovolená bez problémů? Víme, jak na to!
Plánujete letos dovolenou v Evropě? Zvažujete nákup zájezdu online? Víte s
jakými problémy se můžete na dovolené setkat? A jak je řešit? Přijďte v červnu
na seminář Dovolená bez problémů? Víme, jak nato!.. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 30.5. - 5.6. 2017

Evropský týden udržitelného rozvoje
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Cílem projektu je šířit povědomí o udržitelném rozvoji a propagovat iniciativy,
které se mu věnují. Probíhá každoročně v termínu od 30. 5. do 5. 6., kdy napříč
celou Evropou probíhají tisíce různých tematických akcí: konference, výstavy,
workshopy, semináře, filmová promítání, komunitní akce, dny otevřených dveří a
mnohé další aktivity... více

 
Evropský region Dunaj-Vltava – 28 nejhezčích jednodenních

výletů na kole
V měsíci květnu, v období zahajování cyklistické sezóny, přichází Evropský
region Dunaj-Vltava s cykloprůvodcem, mapujícím nejhezčí a nejzajímavější
cyklostezky a cyklotrasy euroregionu... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Dny otevřených dveří v německých firmách
Akce pořádá Německé velvyslanectví v Praze. Cílem je během několika
červnových dní (2., 9. a 10. června) otevřít brány firem v několika krajích ČR
pracovním silám zítřka, tedy mládeži a dětem, a ukázat jim, co danou firmu činí
neobvyklou... více

 Dobrovolnictví – příležitosti pro mladé
Dobrovolná činnost v jiné zemi je skvělý způsob, jak zažít něco zajímavého –
poznat odlišnou kulturu, získat nové kamarády, a zároveň pomáhat druhým a
něco nového se naučit, což budete moct využít později v životě... více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.

Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li j iž odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Europe Direct Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Matky Boží 9, 586 01 Jihlava
email: europe.direct@rrav.cz

tel.: 731 447 172

Otvírací doba:
PO - ČT 8:00 - 15:00
PÁ        8:00 - 14:00
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