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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
VÝSTAVA NA TÉMA SLOVINSKÉ
PŘEDSEDNICTVÍ

SEMINÁŘ: ČR A SCHENGEN
Česká republika s dalšími 10 státy, které se staly
členy EU v roce 2004, zrušila kontroly na svých
pozemních hranicích v noci z 20. na 21. prosince
2007 a zapojila se tak do tzv. schengenské
spolupráce, což je území států, na jejichž
společných hranicích nejsou vykonávány hraniční
kontroly a všem osobám legálně pobývajícím ve
společném teritoriu je zaručeno právo překračovat
vnitřní hranice na kterémkoliv místě.
Celé znění článku najdete na naší webové stránce
www.kraj-jihocesky.cz v rubrice Informace o EU Europe Direct - Aktuální informace
Europe Direct KU JK Vás tímto srdečně zve 25. 1.
2008 od 10:00 hodin se na Krajský úřad JK na
seminář, na kterém máte možnost dozvědět se
informace o Schengenském prostoru. Seminář
vede Miroslav Zídek, oblastní ředitel Služby cizinecké
a pohraniční policie České Budějovice. Na akci se
zaregistrujte
na
adrese:
soukupovab@krajjihocesky.cz do 18.1.2007.

Slovinsko se předsednictví v
Radě EU ujalo dne 1.1.2008 jako
první z desítky států, které do
Evropské unie přistoupily v roce
2004.
Na
předsednictví
spolupracovalo
Slovinsko
s
Německem a Portugalskem, jež už mají svá
předsednictví za sebou. V rámci zajištění návaznosti
zpracovaly tyto tři země společný 18-ti měsíční
program, ve kterém dopředu vytyčily témata, jimiž se
budou jejich předsednictví zabývat. Hlavní priority
Slovinského předsednictví a celý text článku najdete
na naší webové stránce www.kraj-jihocesky.cz
v rubrice Informace o EU - Europe Direct - Aktuální
informace
Rádi bychom Vás zároveň pozvali na výstavu
představující slovinské předsednictví i zemi.
Výstava potrvá po celý leden ve foyer Krajského
úřadu Jihočeského kraje. Oficiální stránka
slovinského předsednictví http://www.eu2008.si

YOUR VOICE: PŘIJĎTE SE VYJÁDŘIT
K TOMU, CO PRÁVĚ ŘEŠÍ V BRUSELU

2008: ROK MULTIKULTURNÍHO DIALOGU
Na popud evropského komisaře pro vzdělávání,
mládež a kulturu Jána Figela, původem ze
Slovenska, byl rok 2008 vyhlášen rokem
multikulturního dialogu. Cílem celé řady akcí, které
budou v tomto roce v celé Evropské unii realizovány,
je zvýšit porozumění v Evropě, kvalitu společného
soužití, zkoumat kulturní diverzitu a podpořit
evropské občanství.
O všech projektech a průběhu celého roku se dozvíte
na www.dialogue2008.eu. Bližší informace o
českých projektech v rámci Roku multikulturního
dialogu
najdete na stránkách Institutu umění
(http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id
=557 ). V rámci projektu je vyhlášena i fotografická
soutěž.

NABÍDKA PRO OBCE: WWW STRÁNKA O EU
Všem jihočeským obcím nabízíme novou službu:
aktuální informace o dění v Evropské unii na Vaši
webovou stránku! V případě, že chcete mít
pravidelně aktualizovanou rubriku o EU na obecních
webových stránkách, napište nám nebo pošlete
kontakt na správce webu.

Myslíte si, že Váš hlas v Evropě nikoho nezajímá a
že si politici v Bruselu rozhodnou stejně co chtějí?
Není to pravda! Na stránce Váš hlas v Evropě
najdete seznam všech témat, o nichž se aktuálně
jedná v Evropské komisi. Pokud zakliknete odkaz
„more information“ získáte bližší informace k danému
tématu v angličtině nebo i ve svém rodném jazyce a
zároveň máte možnost se k tématu vyjádřit.
Aktuální konzultace jsou např.:
• Reformovat
rozpočet,
změnit
Evropu
(dvanáctistránková konzultace v čj, do
15.4.2008)
•

•

Snížení administrativní zátěže (konzultace
především pro podnikatele, průběžně,
stručný internetový dotazník v aj najdete na:
http://ec.europa.eu/enterprise/adminburdens-reduction/form_en.htm )

„Zdravotní test“ společné zemědělské politiky
(sedmistránkový dotazník v aj najdete u nás,
do 15.1.2008)
Všechny výše uvedené konzultace najdete také
v našem středisku, kam můžete osobně přijít
sdělit svůj názor.
Další konzultace na http://ec.europa.eu/yourvoice

NAJDĚTE PARTNERY PRO PROJEKTY V EU
ŠPANĚLSKO
KULTURA:
Místní
správa
španělského města Huelva hledá partnery pro
projekty v programu INTERREG IV C v prioritě
„Kulturní dědictví a krajina“. Kontaktní osoba:
Manuela Martin. Técnica de Desarrollo Local.
Ayuntamiento de Aljaraque. Aljaraque. Huelva. Spain
e-mail:
desarrollolocal@ayto-aljaraque.es,
web:
www.ayto-aljaraque.es Termín: Do 15. ledna 2008
LEONARDO DA VINCI: Agentura EACEA vyhlásila
výzvu k předkládání návrhů do programu na podporu
základního a odborného vzdělávání LEONARDO DA
VINCI. Výzva je otevřena pro návrhy projektů
podporující vzdělávání a další školící aktivity pro
získávání znalostí, dovedností a kvalifikace pro
osobní rozvoj, zvýšení míry zaměstnanosti jedince a
jeho účasti na evropském pracovním trhu. Termín:
do 29. února 2008; Kontakt: Corinna Valente,
Project Unit Trainee, corinna.valente@eurocities.eu
Více informací o nabízených partnerstvích pro
projekty v EU naleznete na stránkách Europe Direct:
http://www.europedirect.cz

PUBLIKACE ZDARMA:
•

•
•

•

•
•

NOVÁ SMLOUVA PRO EVROPU PODEPSÁNA
V lisabonském klášteře sv. Jeronýma podepsaly 13.
prosince 2007 hlavy členských států a vlád spolu
s předsedou Komise a Evropského parlamentu
novou Reformní smlouvu EU. Slavnostní podpis
smlouvy však neznamená, že vstoupí v platnost,
protože ji musí ratifikovat všech 27 členských zemí.
Na rozdíl od návrhu tzv. „euroústavy“, o které se
rozhodovalo v referendech, proběhne ratifikace
smlouvy parlamentní cestou.
Oproti původnímu návrhu „euroústavy“ se liší
Lisabonská (také Reformní) smlouva v tom, že pouze
doplňuje ostatní smlouvy a rozšiřuje oblasti, v nichž
bude EU rozhodovat výhradně kvalifikovanou
většinou.
Reformní smlouva by měla být členskými státy
ratifikována do června 2009.
Hlavní body lisabonské smlouvy i celé její znění
najdete na naší webové stránce www.krajjihocesky.cz v rubrice Informace o EU - Europe
Direct - Aktuální informace.
Na
poslední
otázku
loňského roku „Které země
vstoupí společně 21.21. do
schengenského prostoru“ správně odpověděli: H.
Halešová, P. Krupová, L. Brázdová.
Gratulujeme a zasíláme cenu!
Správná odpověď zněla: Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko Slovinsko.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V EUROPE DIRECT ĆB
Od nového roku došlo v našem středisku Europe
Direct k personální změně. Místo Barbory Jakšové se
nyní budete setkávat s Radkou Kamarádovou.
Studentka oboru „Strukturální fondy EU“ na JU Vám
ráda poskytne informace na Vaše evropské otázky.
kontaktovat ji můžete na kamaradova@krajjihocesky.cz Barbora Jakšová z KÚ neodešla a
bude Vám na oddělení informací a styku s veřejností
poskytovat informace, které potřebujete.

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa –
detailní
rozbor
situace
v jednotlivých
evropských regionech, statistické údaje
k zaměstnanosti, dopravě, ekonomickému
růstu či čerpání evropských peněz
The Magazine: Europe´s big culture
conversation – stručné informace o Roku
multikulturního dialogu
Vstup do chráněných území na hranicích
ČR v Schengenském prostoru – Omezení
vstupu, kam nebude možno v zájmu
zachování přírodních hodnot vstupovat či
vjíždět ani po vstupu ČR do tzv.
Schengenského prostoru.
Cestujeme po Evropě – tento leták
představuje základní praktické informace pro
občany ČR, které je dobré vědět při
překračování nejen vnějších ale i vnitřních
tzv. Schengenského prostoru.
Investice do naší budoucnosti – EU
přehledně představuje Finanční rámec 2007
– 2013.
Průvodce fondy EU 2007-2013 – Úvod do
nového
programovacího
období,
představené operační programy, přes které
vede cesta k evropským penězům, či
případové studie. Každý žadatel může v této
brožuře nalézt pro něj vhodný dotační titul a
přitom nalézt inspiraci v podobě široké
nabídky případových studií úspěšných
projektů.

Užitečné odkazy:
•

•
•
•

•
•
•

www.europedirect.cz - přehled informačních
sítí Europe Direct v České Republice, na této
adrese naleznete i kontakt na naše Europe
Direct středisko
www.southbohemia.eu - oficiální stránky
Stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu
http://europa.eu - oficiální stránky EU
www.europa.eu.int/youreurope - portál Vaše
Evropa, kde v čj naleznete informace pro
fyzické i právnické osoby, které chtějí žít či
podnikat v jiném státě EU
www.evropska-unie.cz - oficiální stránky
Zastoupení Evropské komise v CR
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://www.dvorek.eu - neformální stránky

o EU především pro mladší generaci
Kontakty:
Kontaktní osoby: Lenka Housková,
Barbora Soukupová, Radka Kamarádová
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Čt: 9:00 – 17:00,
Pá: 8:00 – 15:00
Telefon: 386 720 110
Web: www.europedirect.cz/ceskebudejovice
www.kraj-jihocesky.cz
Adresa:
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

