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NOVÁ PUBLIKACE

EU & já

VĚDĚLI JSTE ŽE?

Na 22. dubna připadá
Evropský den akcí proti
rasismu. Na celém světě se v
tento den konají různé akce
zaměřené proti rasismu.
Zároveň je tento den věnovaný
obětem rasismu, připomínka
toho že všichni jsme si rovni
bez ohledu na barvu pleti.

Více informací naleznete
na stránkách

www.europe-direct.cz

   AKTUALITY

 20. 3. 2018

WiFi4EU: bezplatné wifi hotspoty z prostředků EU
Program WiFi4EU nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-
fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných
parcích či na náměstích. Registrovat se můžete na stránkách www.wifi4eu.eu..
více

 21. 3. 2018

Komise navrhuje nová opatření pro spravedlivé zdanění
společností v EU
Současný rozmach digitálních podniků z velké části přispěl k hospodářskému
růstu EU. Stávající daňová pravidla však nebyla navržena tak, aby zohledňovala
společnosti, jejichž činnost má globální dosah a virtuální podobu. Ke
spravedlivějšímu zdanění digitálních aktivit v EU by měly posloužit dva
legislativní návrhy Komise... více

 15. 3. 2018

EU dá téměř 6 milionů eur na zdravé potraviny pro české

žáky 
Na ovoce a zeleninu pro české žáky dá EU v příštím školním roce téměř 4
miliony eur, na mléko a mléčné výrobky pak 1,8 milionu eur. V celé EU dostává
tyto zdravé potraviny díky projektu Evropské unie přes 30 milionů žáků. .. více

 
Pomozte nám zlepšit služby
Velmi si vážíme vaší přízně a rádi bychom znali váš názor, abychom mohli
zlepšit naše služby. Vyplnění dotazníku vám zabere 2 minuty. Děkujeme.. více

   POZVÁNKY NA AKCE

 9.4. 2018

Zemřít pro design
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je toxická. Zaměstnanci kvůli
agresivním chemikáliím umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti.
Výrobci to vědí. Maří soudní procesy a tutlají informace už 30 let. .. více

 19.4. 2018

Den Země 2018 v Třebíči
Přijďte s námi oslavit Den země 2018 na Karlově náměstí v Třebíči. Nebudou
chybět zajímavé informační materiály z oblasti životního prostředí a zábavný
soutěžní kvíz o drobné dárečky... více

 23.4. 2018

Den Země 2018 v Jihlavě
Přijďte s námi oslavit Den země 2018 na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Nebudou chybět zajímavé informační materiály z oblasti životního prostředí a
zábavný soutěžní kvíz o drobné dárečky... více

 26.4. 2018

Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2018
Zúčastněte se 22. ročníku největšího štafetového závodu na maratonské trati

Vyberte jazyk ▼
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pro desetičlenná družstva studentů středních škol. Již 26. 4. 2018 v Jihlavě ve
Sportovně relaxačním centru Český mlýn... více

 5.3. - 20.5. 2018

Eurotime 2018
Zapojte se do vědomostní soutěže Eurotime a vyhrajte například tablet nebo
chytrý telefon. Stačí správně vyplnit soutěžní kvíz... více

   EU VE VAŠEM REGIONU

 
Soutěž S Vysočinou do Evropy
Letošní ročník krajské soutěže S Vysočinou do Evropy ovládli žáci žďárského a
novoměstského gymnázia. Pro trojici vítězů jsou i letos připraveny letenky směr
Velká Británie, kde v létě absolvují dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz
anglického jazyka v lokalitě Eastbourne... více

 
Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu
Tři bruselská kina a Evropský parlament se staly hostiteli šestého ročníku
Ozvěn mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v hlavní evropské
metropoli. Bruselskému publiku se během sedmi dnů představil výběr deseti
snímků z jihlavské podzimní přehlídky dokumentárních filmů včetně některých
vítězných filmů. .. více

 
Veletrh mezinárodních příležitostí ve Žďáru nad Sázavou
V pořadí už čtvrtý Veletrh mezinárodních příležitostí se konal ve Žďáru nad
Sázavou a zúčastnilo se ho zhruba 170 studentů středních škol. Eurocentrum
Jihlava a Europe Direct Jihlava si připravily informace ohledně Evropské unie a
evropských fondů. .. více

   TIPY PRO ŠKOLY

 Erasmus+ je už i virtuální
Evropská komise spustila Virtuální výměnný program Erasmus+, projekt, který
má v příštích dvou letech podporovat mezikulturní dialog a zlepšovat dovednosti
přinejmenším 25 000 mladých lidí prostřednictvím nástrojů digitálního
vzdělávání... více

 Studentská argumentační soutěž o lidských právech v

Ženevě
Letos proběhne již 10. ročník mezinárodní soutěže Nelson Mandela World
Human Rights Moot Court Competition. V soutěži se utkají studentské týmy,
které budou argumentovat v hypotetických případech týkajících se lidských
práv. Soutěž je určena pro vysokoškolské studenty práv... více

 Videosoutěž: Jak by mohla vypadat nová EU?
Představ si, že můžeš od základů vymyslet novou EU. Jak by vypadala?
Fungovala by bez institucí? A existovaly by v ní vůbec národní státy? Natoč
krátké video a sdílej svou vizi! Vyhrát můžeš až 1000 eur! Soutěže se můžou
zúčastnit lidé nad 18 let studující v Evropě... více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
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