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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

 19.7.-22.7.2017
Colours of Ostrava 2017
Po roce se Ostrava znovu promění v město hudby. Od 19.7. do 22.7 se zde
totiž koná multižánrový mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Kromě
velkého počtu koncertů bude možnost navštívit také workshopy, divadla,
zhlédnout filmy nebo se zúčastnit zajímavých diskuzí. .. více

 19.7.-22.7.2017
Voices of Freedom 
Nezapomeňte navštívit scénu Voices of Freedom mezinárodního diskuzního
fóra Meltingpot, který se uskuteční v rámci festivalu Colours of Ostrava.
Debatovat se bude například o současném Rusku, o pádu komunismu v Evropě
nebo o vztahu české společnosti k rozvojovému světu. .. více

 19.7.-22.7.2017
Meltingpot + Centrum PANT
Další scénou mezinárodního diskuzního fóra Meltingpot je Centrum PANT, které
již není součástí festivalu Colours of Ostrava. Zajímavých diskuzí se tak může
zúčastnit i ten, kdo neplánuje navštívit festival. Na programu bude například
debata o politice v postfaktické době nebo představení týmu Lékařů bez hranic.
Pro děti jsou připravena divadla a promítání... více

 3.7.-2.8.2017
Měsíc autorského čtení 
Zajímáš se o literaturu? Pokud ano, nezapomeň navštívit Měsíc autorského
čtení, což je největší středoevropský literární festival, který se v Ostravě koná
pravidelně od roku 2011. Během jednoho měsíce se zde představí až
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Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

dvaašedesát spisovatelů a spisovatelek, proběhne přes tři stovky autorských
čtení a je připraven i doprovodný program... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Vítěz ankety Ostravský dům roku 2016
Odborná porota vybrala letos celkem šest staveb, které dále postoupily k
hodnocení veřejnosti. Ta zvolila vítězem stavbu 4MEDi – CORPORATE
BIOTECH PARK FOR MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA v Ostravě –
Porubě. Odborná porota naopak jako nejlepší označila Atletickou halu
Vítkovice... více

 
Moravskoslezský kraj získal evropské dotace na společné
projekty se slovenskými regiony
Kraj uspěl se čtyřmi projekty přeshraniční spolupráce se Slovenskem. v rámci
této spolupráce se bude Moravskoslezský kraj podílet na realizaci projektů
podporujících ochranu kulturních památek, rozvoj cykloturistiky v regionech
nebo zatraktivnění kulturního využití vodní nádrže Šance. .. 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

 Fotosoutěž 
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník fotosoutěže pro amatérské
fotografy. Soutěžící mohou vkládat své fotografie ze studijních pobytů v
zahraničí, výletů, dovolených nebo z každodenního života. Porota vybere 13
nejzajímavějších snímků, které vytvoří nástěnný kalendář DZS pro rok 2018. ..
více

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.

EUROPE DIRECT Ostrava
Dolní oblast Vítkovice

Důl Hlubina - Staré koupelny
Vítkovická 3365
70200 Ostrava

T: +420 606 035 557
E: ostrava@europe-direct.cz

W: www.europe-direct.cz
 

Po: 8:00-16:00
St: 8:00-16:00
Čt: 8:00-16:00
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