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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
PROJEKTOVÝ DEN PRO MALÉ OBCE
Europe Direct Vás zve na
workshop „Evropský projektový
den pro malé obce“ pořádaný
společně se společností EURONEST a Státním
zemědělským intervenčním fondem. Na semináři
bude možné
nejen se seznámit s prioritami
regionální politiky EU na období 2007-13,
jednotlivými fondy a programy EU, ale také bude
možnost diskutovat nad konkrétním projektovými
záměry.
Akce se uskuteční 2. listopadu od 9:00 hodin v sále
Secese (č.dveří 3076) v budově Krajského úřadu JK
(U Zimního stadionu 1952/2) v Č. Budějovicích.
V případě zájmu o bezplatnou účast se registrujte
do 31.10. na adrese: stepanka.vazacova@euronest.cz

I VAŠE ŠKOLA MŮŽE BÝT BLÍŽE K EVROPĚ!
Během léta obdržely základní i střední školy výzvu
informačního střediska Europe Direct k vytvoření
vlastního evropského koutku nebo nástěnky
vztahující se k Evropské unii ve vlastních prostorách
škol. Naši nabídku materiálů a publikací k tomu
určených využilo přes 30 škol. Na ukázku Vám
nabízíme pár fotografií evropských koutků.
I nadále nabízíme nejen školám, ale i jiným
organizacím a veřejnosti široké spektrum publikací,
map a letáků věnující se evropským tématům. Každý
den od 8:00-17:00 jsme Vám k dispozici na našem
informačním stánku Europe Direct v Českých
Budějovicích v přízemí budovy Krajského úřadu nebo
na internetových stránkách:
www.ceskebudejovice.europedirect.cz

Zveme Vás:
VERNISÁŽ „ EVROPA POMÁHÁ , POMOZ I TY!“
Evropské informační středisko EUROPE DIRECT KÚ
JK Vás zve na vernisáž výstavy mapující projekty,
které letos proběhly v rámci tzv. „Akčního roku“ a byly
zaměřeny na ekologická a společensky prospěšná
témata s názvem „Evropa pomáhá, pomoz i ty“.
Cílem projektů, bylo nejen přispět ke zlepšení života

v Jihočeském kraji, ale
především aktivně zapojit
mladé lidi do veřejně
prospěšné práce. Mezi
nejzajímavější projekty, na
nichž se Europe Direct podílel, patří např. sázení
stromků, úklid odpadků z příjezdových komunikací či
úprava parku u hospice.
Celoroční akce, která překročila rámec prostého
informování o EU a přispěla prostřednictvím
evropských peněz ke zlepšení života v našem
regionu, bude zhodnocena na vernisáži ve foyer
Krajského úřadu JK 19. listopadu od 10:00 hodin.
Představené projekty bude možné shlédnout ještě do
konce listopadu.

SETKÁNÍ SUBJEKTŮ INFORMUJÍCÍCH O EU
Dne 20. listopadu 2007 zve Europe Direct KÚ JK na
společné setkání všech jihočeských subjektů, které
se zabývají evropskou tématikou. Cílem schůzky je
vzájemná výměna informací o činnosti, praktických
zkušenostech v informování veřejnosti a také
navázání vzájemné dlouhodobé a hlubší spolupráce.
Akce se uskuteční v úterý 20.listopadu od 10: 00
hodin v zasedací místnosti Ovál (č.dv.2086) v
budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (U
Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice).
Registrace je možná do 16.11.2007 na adrese:
houskova@kraj-jihocesky.cz
ED NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA U VÁS!!!
ED KU JK Vám zdarma nabízí přednášky o EU
(seznam najdete v příloze mailu) v místě Vašeho
působení.
V případě
zájmu
nás
kontaktujte:
houskova@kraj-jihocesky.cz

PROJEKTY, PARTNEŘI, PENÍZE:
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O PARTNERSVÍ
Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní
konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech
12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v
prostorách hotelu GOMEL.
Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní
spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a
za hlavní cíle si klade:
- Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní
spolupráci;
- Informovat o principech a zkušenostech v oblasti
mezinárodního partnerství;
- Informovat o strukturálních fondech, které
mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo
vyžadují;
- Iniciace nových partnerských struktur.
Bližší informace a přihlášku naleznete v přílohách
nebo na http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz

SOUTĚŽ EUROMEDCAFE 2007
Tato hudební soutěž,
inspirovaná mírovým
a
mezikulturním
dialogem, je otevřena
všem autorům ze zemí EU. Mezinárodní porota
vybere maximálně 10 písní, které získají různé ceny.
Uzávěrka pro odesílání přihlášek je: 14. ledna 2008.
Všechny podrobnosti o této soutěži (témata, délka a
formát písní) najdete na stránkách EuromedCafe:
http://www.euromedcafe.org/songs.asp?lang=ing

RHIZ.EU: OBJEV, SDÍLEJ, HRAJ
Tato internetová stránka je určena všem, kteří se
zajímají o umění a kulturu v celé Evropě: umělcům,
žurnalistům, filmařům, spisovatelům, fotografům,
uměleckým organizacím a dalším. Právě zde je
možné hledat lidi a organizace, dostat se do styku s
podobně smýšlejícími lidmi, předvést svojí práci a
sdílet nápady a zkušenosti: http://www.rhiz.eu
Rhiz.EU byla vytvořena Evropskou kulturní nadací,
jako jedna z aktivit zaměřená na rozmanitost v
přípravě na rok 2008, rok mezikulturního dialogu:
http://www.interculturaldialogue2008.eu/

BLOGY EUROKOMISAŘŮ

SOUTĚŽ: Jaké hlavní priority si Česká
republiky předsevzala pro své předsednictví
Radě EU? Ze správných odpovědí vylosujeme
max. 5 výherců, kteří od nás obdrží věcné ceny.
Své odpovědi zasílejte emailem na adresu
houskova@kraj-jihocesky.cz do 25.11.2007

PUBLIKACE ZDARMA:
•

•

•

•

Užitečné odkazy:
•

•
•
•

•
•

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si přímo
povídali s evropskými komisaři? Jestli ano, tak toto je
vaše šance! Na webové stránce s blogy evropských
komisařů si můžete pročítat názory a pohledy
některých z nich na široké spektrum témat týkajících
se Evropy. Přidejte prostě svůj komentář k jejich
článkům a zjistěte víc o nich, o jejich práci a cílech.
Na této webové stránce najdete i některé blogy
evropských zástupců: http://blogs.ec.europa.eu

EUROTURISTOU V
BRUSELU
Poutavá powerpointová
prezentace pro žáky a studenty druhého stupně ZŠ
a SŠ se koná v sále Ovál na Krajském úřadu dne
23.11.2007 od 9:00 a 10:00. Hlásit se můžete na
soukupovab@kraj-jihocesky.cz

Národní plán zavedení Eura v České
republice – v publikaci najdete přípravy a
harmonogram pro zavedení eura, shrnutí
základní úkolů v jednotlivých sektorech finanční a nefinanční subjekty a jejich funkce.
101 otázek o Evropské unii – aktualizované
vydání EU 25 z května 2007. Publikace
představuje
velmi
dobrého
průvodce
základními otázkami o EU a jistě zaujme
zájemce z řad veřejnosti i studenty různých
oborů.
Evropský sociální fond- Investice do lidíCo je ESF? Proč je tolik nezbytný pro
Evropu? Co ESF podporuje? Jeho vznik,
pozitivní dopady, modernizace služeb a
zajímavé odkazy na internetové stránky.
Národní
agentura
pro
Evropské
vzdělávací programy (NAEP) - program
celoživotního učení, aktivity podporované
programem Comenius, Erasmus, Leonardo
da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet a další
možné programy spravované NAEP.

•

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.int - oficiální stránky EU
http://europa.eu.int/constitution/index_cs.htm
- plné znění Smlouvy o ústavě pro Evropu
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
Jakšová, Barbora Soukupová
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
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice, 370 76
http://www.kraj-jihocesky.cz

