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Výbor ENVI (Výbor pro
životní prostředí, veřejné

zdraví a bezpečnost
potravin) se nyní zabývá

očkováním.
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VĚDĚLI JSTE ŽE?

První kostka cukru na světě
byla vyrobena na území dnešní
České republiky?
Už je to 175 let, co ředitel
dačického cukrovaru získal
patent na výrobu první kostky
cukru v dějinách.
EU je předním světovým
producentem řepného cukru
(přibližně 50 % z celkového

   AKTUALITY

 25.1. 2018

100 milionů eur podpoří zdravotnictví v Africe
EU a Nadace manželů Gatesových poskytnou dalších 100 milionů EUR na
investice v Africe! Zástupci Nadace Billa a Melindy Gatesových oznámili, že
věnují finance ve výši 50 milionů dolarů (40,9 milionu eur) a dalších 12,5 milionu
dolarů (10,2 milionu eur) pro plán vnějších investic EU. Komise přispěje částkou
dalších 50 milionů EUR. Příspěvek bude použit na investiční projekty ve
zdravotnictví v Africe v rámci plánu EU pro udržitelné investice na tomto
kontinentu... více

 31.1. 2018

Komise navrhla rychlejší zavádění inovačních

zdravotnických řešení ve prospěch pacientů
Komise předložila návrh nařízení, které má zlepšit spolupráci mezi členskými
státy EU při hodnocení zdravotnických technologií. Větší transparentnost posílí
postavení pacientů, kteří získají přístup k informacím o klinickém přínosu nové,
pro ně potenciálně užitečné technologie. Díky většímu počtu hodnocení by se
účinné a inovativní zdravotnické nástroje také mohly dostávat k pacientům
rychleji. Úřady v jednotlivých zemích se budou při formulaci zdravotní politiky
moci opírat o důkladnější vědecké poznatky. Výrobci se navíc nebudou již
muset přizpůsobovat odlišným vnitrostátním postupům... více

 24.1. 2018

Komise podniká další kroky proti radikalizaci teroristů
Prioritami Komise k dosažení účinné a skutečné bezpečnostní unie jsou mimo
jiné boj proti radikalizaci, posílení kybernetické bezpečnosti a ochrana
veřejných prostor. Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris
Avramopoulos uvedl: „Bezpečnost zůstává pro Evropu klíčovým problémem a
pro EU je prioritou číslo jedna. Musíme tuto silnou dynamiku nadále využívat a v
zájmu naší bezpečnosti společně přinášet konkrétní výsledky. Abychom
zajistili ochranu Evropanů v reálném světě i na internetu, potřebujeme vyvinout
větší úsilí. Jednou oblastí, kde je nezbytné urychleně jednat, je potírání
teroristické propagandy na internetu. Bude-li třeba, Komise zasáhne, přičemž
si nechává všechny možnosti otevřené.“.. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 5.2. 2018

Promítání filmu - Život začíná po stovce
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních
věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer
nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem
televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila
v roce 1912, se zdá nepodstatný... více

 8.2. 2018

Veletrh mezinárodních příležitostí
Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina s podporou
Hodiny H a Zdravý kraj Vysočina. Akce je určena především pro studenty
středních škol v Havlíčkově Brodě a okolí... více

 27.2. 2018

Bulharsku - od moře až k horám a zase zpět
V roce 2018 předsedá Radě EU v prvním pololetí Bulharsko. Přijďte na
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objemu). Řepný cukr však
představuje pouze 20 %
světové produkce cukru.
Zbývajících 80 % se vyrábí z
cukrové třtiny.
Většina cukrové řepy v EU se
pěstuje v severní polovině
Evropy, kde jsou pro její
pěstování
nejvhodnější podmínky.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

zajímavou cestovatelskou přednášku, kde se dozvíte zajímavosti o bulharské
historii i současnosti spojenou s malou ochutnávkou, kterou povede pan Jiří
Hošek... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 17.1. 2018

Veletrh mezinárodních příležitostí v Jihlavě
Ve středu 17. 1. 2018 uspořádal Kraj Vysočina další z Veletrhů mezinárodních
příležitostí, který byl tentokrát určen pro studenty středních škol z Jihlavy a
okolí. Záležitosti ohledně Evropské unie a evropských fondů diskutovali studenti
u stánku Eurocentra Jihlava a Europe Direct Jihlava. Akce se zúčastnilo 8
školních skupin z 5 škol z Jihlavy a 2 zástupkyně školního parlamentu z
gymnázia v Telči. Veletrh během jediného dne navštívilo 210 studentů... více

 
Skončila průběžná část soutěže S Vysočinou do Evropy
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 byla ukončena průběžná část 9. ročníku úspěšné
vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy určená žákům středních škol v
našem kraji. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky zaměřené na
geografii, historii, umění nebo významné osobnosti a události související s
naším regionem. Finále rozhodne o trojlístku vítězů, které Kraj Vysočina
odmění čtrnáctidenním kurzem anglického jazyka ve Velké Británii... více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Cena Karla Velikého pro mladé Evropany
Až do 19. února 2018 můžete podávat své přihlášky do soutěže o Cenu Karla
Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na
projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění,
přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze
národního kola nemine návštěva německých Cách... více

 Objevte Evropskou Unii
Cílem této vědomostní soutěže je nabídnout mladým lidem stručný a užitečný
úvod do problematiky Evropské unie. Soutěž lze použít jako samostatnou
aktivitu nebo zároveň s publikací Evropa. Informační příručka pro mladé. Kvíz
má čtyři části obsahující 12 otázek. Na zodpovězení každé otázky máte dva
pokusy. Za správnou odpověď na první pokus získáváte dva body, na druhý
pokus jeden bod. Tak směle do toho!.. více
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