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Hranice jsou na houby

NOVÁ PUBLIKACE

Diskusní dokument o
budoucnosti evropské

obrany

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Dopravce Vám musí
poskytnout občerstvení,
případně ubytování v případě
zrušení Vašeho letu? Také je
Vám povinen zdarma
nabídnout uskutečnění 2
telefonních hovorů, popřípadě
zaslání 2 elektronických zpráv
faxem či elektronickou poštou.
Více o právech cestujících se
dozvíte na stránkách
Evropského spotřebitelského
centra
www.evropskyspotrebitel.cz

   AKTUALITY

 
Konec poplatků za roaming v EU
Od 15. 6. 2017 mohou občané, kteří cestují v rámci EU, volat, textovat a
využívat data za stejnou cenu, jakou platí doma. Dle Evropské komise,
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie je odstranění roamingových
poplatků jedním z největších a nejhmatatelnějších úspěchů EU... více

 
Inovovaný Evropský portál investičních projektů
Evropský portál investičních projektů „propojuje“ evropské navrhovatele projektů
a investory z EU i mimo ni. Na jednom místě najdete přehled připravených
projektů pro finanční investory. Na základě uživatelských zkušeností byly nyní
po roce fungování portálu spuštěny nové funkce, které mají za cíl zvýšit počet
nabízených investičních příležitostí... více

 
Program Erasmus slaví 30. narozeniny!
Erasmus vznikl v roce 1987 jako program zahraničních pobytů vysokoškoláků.
Dnes je jeho působnost mnohem širší. Při příležitosti 30. výročí Erasmu byly
spuštěny speciální webové stránky, kde se účastníci programu mohou podělit o
své příběhy... více

 
Europoslanci chtějí změnit komunikaci Unie
Češi od vstupu do EU dostali stovky miliard korun z unijních fondů, přitom jen
33 % obyvatel vnímá členství v Unii výhradně pozitivně. Evropský parlament
chce proto investovat do zlepšování informovanosti občanů unijních států o
konkrétních evropských investicích. .. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 do 10.9. 2017

9. ročník FOTOSOUTĚŽE 2017 pro amatérské fotografy
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník fotosoutěže. Téma v roce 2017
je „Všechny cesty vedou k lidem“. Porota vybere 13 nejzajímavějších snímků,
které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. Celou akci uzavře vernisáž s
výstavou. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
10. ročník akce s názvem Czech street party
Czech Street Party je největší česká akce pořádaná v Bruselu. Ulice Caroly se
na jeden den zaplnila stánky, ve kterých se prezentovaly české regiony a kde
měli návštěvníci jedinečnou možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o České
republice a zároveň ochutnat krajové speciality a regionální produkty. .. více

 
Studenti z Vysočiny v zahraničí
Úspěšní absolventi studia na zahraniční střední škole, Viktorie Váňová a Jan
Žáček, se v červnu vrátili zpět do Česka. Na ně navážou další čtyři studenti z
Kraje Vysočina, kteří odjedou v příštím školním roce studovat do Francie. ..

Vyberte jazyk ▼
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Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Cesta pro mladé
Pokud jste studentem posledního ročníku střední, vyšší odborné, nebo vysoké
školy a rádi byste získali neocenitelnou praxi v oboru, určitě se zapojte do
projektu "Cesta pro mladé". .. více

 Přednášky pro ZŠ, SŠ a skupiny neformálního vzdělávání
Významnou činností informačního centra Europe Direct Jihlava je přednášková
činnost zaměřená na vzdělávání dětí, mládeže, ale i dospělých. Můžete si
vybrat z naší stálé nabídky nebo nás kontaktovat a domluvíme přednášku na
míru. Přednášky jsou poskytovány zdarma. .. 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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