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Potravinářské technologie.
Potraviny v celé své kráse

NOVÁ PUBLIKACE

Cestujte se svým on-line
obsahem po celé EU

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropský den hudby slavíme
21. 6. Vznikl na popud
bývalého francouzského
ministra kultury Jacka Langa
roku 1981. Jedná se o
celoevropsky uznávaný den,
který je věnován hudbě, všem
kteří se jí věnují a samozřejmě
se v tento den konají
různorodé kulturní akce, které
jsou s hudbou spojené. Více
informací najdete zde.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 13. 5. 2016
Evropský program MEDIA slaví 25 let
Program MEDIA podporuje evropský audiovizuální průmysl a v Evropě umožnil
natočení tisíců filmů a jejich mezinárodní distribuci. Od jeho zahájení v roce
1991 byly díky němu investovány více než 2,4 miliardy eur do evropské
kreativity a kulturní rozmanitosti... více

 13. 5. 2016
Komise navrhuje lepší ochranu pracovníků před
karcinogenními chemickými látkami
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu
Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Rakovina má závažný dopad na
pracovníky, jejich rodiny, průmyslová odvětví i společnost jako celek. Díky dnes
předloženému návrhu pomůžeme v příštích 50 letech zachránit 100 000 životů.
“.. více

 23. 5. 2016
Další euromýtus - Komise nebude zakazovat neúsporné
varné konvice a toustovače
Ohledně zavedení takových nových předpisů nepadlo žádné rozhodnutí.
Případný návrh na zákaz prodeje konvic či toustovačů s největší spotřebou
elektřiny by Komise předložila teprve v případě, pokud by z vědeckých analýz
nezpochybnitelně vyplývalo, že takové opatření bude znamenat výrazný přínos
a že dospět k podobným či lepším výsledkům nelze jiným způsobem... více

 25. 5. 2016
Kvalita vod ke koupání v Evropě se zlepšuje
Podle zprávy o kvalitě vod ke koupání, kterou vypracovala Evropská agentura
pro životní prostředí spolu s Evropskou komisí, splňovalo v EU minimální
požadavky na kvalitu vody 96 % sledovaných lokalit určených ke koupání. V
České republice bylo hodnoceno 153 koupališť, z nichž má 121 výbornou
kvalitu vody... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 11.6.2016
Ostravská muzejní noc 2016
Již po osmé se uskuteční mezinárodní festival Ostravská muzejní noc, kdy opět
zůstanou i po setmění otevřená nejrůznější muzea, galerie a další kulturní
organizace v Ostravě. Europe Direct Ostrava bude u toho!.. více

 14.6.2016
Závěrečná konference projektu Napříč EU
Velké zakončení cyklu diskuzí v rámci projektu Napříč Evropskou unií. Diskuze
s odborníky a utváření postojů mládeže - to vše a mnohem více se odehraje 14.
června v Ostravě... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 13.6.2016 Nový Jičín/15.6.2016 Opava/20.6.2016 Ostrava
Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
Euroregion Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
vyzývá veřejnoprávní a neziskové subjekty z okresů Opava, Ostrava a Nový
Jičín k předkládání žádostí o spolufinancování česko-polských projektů
menšího rozsahu – tzv. mikroprojektů. Semináře proběhnou v Novém Jičíně,
Opavě a Ostravě... více

 6.6.2016
Seminář o pracovních a životních podmínkách v Německu
EURES při krajské pobočce ÚP v Ostravě ve spolupráci s ZAV Internationaler
Personalservice Hessen pořádá seminář o pracovních a životních podmínkách
v Německu s možností individuálních pohovorů ve vybraných oborech. .. více

 13.6.-14.6.2016
Seminář k programu LIFE
Národní kontaktní místo programu LIFE při Ministerstvu životního prostředí ve
spolupráci s Eurocentrem Ostrava pořádá dvoudenní informační seminář
věnovaný komunitárnímu programu LIFE... více

 
Výsledná bilance čerpání fondů EU
V letech 2007-2015 přišlo do Moravskoslezského kraje 20,4 miliardy korun z
evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. Na konci května proplatila Regionální rada Moravskoslezsko
poslední dotace za projekty kraje, obcí a podnikatelů a odeslala souhrnné
platby ke kontrole Evropské komisi... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 European Youth Award
European Youth Award je celoevropská soutěž pro mladé lidi, začínající
podnikatele a startupy, kteří staví své společensky prospěšné projekty na
využití digitálních technologií. Své projekty můžete přihlásit do jedné z 8
kategorií do 15. 7. 2016... více

 Napiš esej a vyhraj účast na mezinárodní konferenci
Chtěli byste se zúčastnit Evropské konference mládeže jako jeden ze tří
zástupců české mládeže? A zajímá vás osobní rozvoj, otázky kolem migrace,
začleňování mladých lidí do společnosti, aktuální události? Pokud jste alespoň
jednou odpověděli ano, zúčastněte se esejistické soutěže... více

 Projekt 
Zúročte své snažení v soutěži o nejlepší diplomovou práci s tematikou
Evropské unie. KSE a CES VŠE v Praze vyhlašují již 8. kolo oblíbeného
projektu „Laboratoř EU“. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu. Termín pro
zaslání přihlášky je 15. červenec... více
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