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Práva občanů EU a Brexit

VĚDĚLI JSTE ŽE?
Evropská komise přidala do
seznamu nepůvodních
invazivních druhů nově dalších
devět rostlin a tři živočichy,
mezi nimi ondatru a bolševník.
Tyto druhy se nemají
hromadně likvidovat, pouze ve
volné přírodě omezovat. Jak
omezení budou vypadat, si
každý stát určuje sám. Česká
republika zatím žádnou
legislativu nepřijala, dovoz
invazních druhů tak zatím

   AKTUALITY

 
Několik faktů o staronových pravidlech pro vysavače

 Luxování je energeticky drahou záležitostí. Buďme moderní a nekupujme žrouty
energie. Když to jde u ledniček a praček, proč ne u vysavačů? Technologický
pokrok někdy potřebuje impuls.. více

 
Vaše připomínky ohledně bílé knihy o budoucnosti Evropy

 Dne 1. března 2017 zveřejnila Evropská komise bílou knihu o budoucnosti
Evropy, ve které rozebírá, jak se Evropa bude měnit v příštích deseti letech.
Evropa stojí na rozcestí. Je čas rozhodnout o tom, jakým směrem budoucnost
Evropy nasměrovat. Proto nás zajímá i váš názor!.. více

 
Farmáři versus obchodní řetězce. EU hledá cesty, jak
zemědělce posílit 

 Malí zemědělci mají při vyjednávání s velkými potravinářskými firmami nebo
obchodními řetězci slabší pozici. Kvůli tomu mohou mít třeba nižší zisky, než by
bylo férové. Evropská komise hledá napříč Unií názory na to, jak problém řešit.
.. více

 
Kreativní Evropa - první informace k výzvě

 Vyhlášení výzvy na podporu projektů evropské spolupráce pro rok 2018 při
programu Kreativní Evropa - Kultura je plánováno na konec září 2017 a kromě
podpory projektů menšího a většího rozsahu bude mimořádně zahrnovat i
speciální výzvu na projekty spolupráce zaměřené na kulturní dědictví v
souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018... více

   POZVÁNKY NA AKCE

 8.-9.9.
 Historický rej

 Dvoudenní oslava u příležitosti 750 let od první písemné zmínky o Ostravě je
tady! Masarykovo náměstí, Černá louka a Slezskoostravský hrad se stanou
dějišti historických scének a dobových představení. Pro malé i velké
návštěvníky je připraven bohatý program. My se na vás budeme těšit ve stánku
Ostravského informačního servisu. .. více

 16.-17.9.
 Dny NATO 

 Po roce do Ostravy opět zavítají Dny NATO a Europe Direct Ostrava bude u
toho. Zveme vás do našeho stánku, který naleznete přímo na Letišti Leoše
Janáčka. Bude pro vás připraveno plno her a kvízů o ceny. Zúčastnit se mohou
všechny věkové kategorie. .. více

 2.-6.10
 Evropské dny handicapu 

 Cílem tohoto unikátního projektu je reagovat na aktuální témata sociální péče,
zdravotnictví a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se znevýhodněním.
Asociace Trigon k této příležitosti připravila pětidenní program plný workshopů,
soutěží nebo dokonce sportovních utkání. Nebude chybět ani jarmark s výrobky
z dílen handicapovaných. .. více

 14.-15.9.
 Doprovodný program ke Dnům NATO v Centru Pant

 Pokud máte zájem kromě pouhého zhlédnutí vojenské techniky proniknout také
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kontrolují na pražském letišti
veterináři.

  

Více informací naleznete
 na stránkách

 www.europe-direct.cz

do problematiky samotné organizace NATO, popřípadě vás zajímá, jak se vyvíjí
diskutovaná společná Evropská armáda, neváhejte a dorazte 15. 9. na
doprovodný program ke Dnům NATO v Centru Pant. O den dříve zde proběhne
také zajímavá akce - představí se vám piloti se svými vlastními pohledy na
vojenství. .. více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 9.-19.9
 Dny evropského dědictví 

 Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Kam můžete ve vašem kraji zavítat,
najdete v přehledné mapce na webových stránkách. .. více

 5.10.
 Chytřejší kraj - mezinárodní konference a Brokerage event 

 Chcete se dozvědět, jak se Moravskoslezskému kraji daří na cestě za Chytrým
regionem? Zajímá Vás, jak se dělá chytrý region v zahraničí? Máte inovativní
nápady a technologie a rádi byste se o ně s někým podělili? Jestli ano, je
Mezinárodní konference Chytřejší kraj přesně pro Vás!.. více

 7.9.
 Poslední velké peníze na výzkum a vývoj

 Začínáte s přípravou dotační žádosti v rámci OPPIK se zaměřením na inovace
nebo aplikace? Jak na to? Kolik a na co můžete v rámci programů získat?
Přihlaste se na odborný bezplatný seminář v Ostravě pořádaný krajskou
hospodářskou komorou. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Evropský den jazyků v nejen Praze
 Sdružení evropských kulturních institutů EUNIC ve spolupráci se Zastoupením

Evropské komise v České republice, Ústavem jazykové a odborné přípravy UK
v Praze a dalšími institucemi po celé České republice pro vás opět připravily již
tradiční sérii akcí u příležitosti oslav Evropského dne jazyků. .. více

 Vyrob panenku
 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje soutěž "Vyrob panenku, symbol

účastníka stáže Erasmus+" Soutěž je vyhlášena u příležitosti oslav 30. výročí
programu Erasmus. .. 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
 Důl Hlubina Staré koupelny
 2. patro, ateliér č. 3

 Vítkovická 3365, 702 00 Ostrava
 

email: ostrava@europedirect.cz
 telefon: +420 606 035 557

Webová stránka Europe Direct Ostrava
 Facebook Europe Direct Ostrava

 YouTube Europe Direct Ostrava
 

Po, St, Čt: 8:00 - 16:00
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