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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
EUROPE LIVE: TENTOKRÁT V POLSKU

EVROPSKÝ „TROLEJBUS Č.50“ V ŘÍJNU
NAPŘÍČ ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI
U příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv, na
jejichž základě vzniklo
Evropské
hospodářské
společenství – před chůdce dnešní EU – bude
ve čtyřech krajských městech jezdit během měsíce
října trolejbus č. 50. Trolejbus bude v Č.
Budějovicích kopírovat linku č. 2 a cestující se budou
moci
seznámit
s historickými
milníky evropské integrace.
Celá akce bude slavnostně
zahájena v pondělí 1. října v 9:00
v autobusovém depu v Nemanicích.
Následovat bude veřejná beseda s poslanci
Evropského parlamentu Janou Hybáškovou a
Jaroslavem Kohlíčkem v sále Zastupitelstva
Krajského úřadu Jihočeského kraje v 10:30.
Zájemci se mohou na diskusi přihlásit na houskova@krajjihocesky.cz

DEN KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ:
DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ
Kromě Regionálního operačního programu pro
období 2007-2013, který
v Jihočeském kraji bude
koordinovat
Regionální
rada soudržnosti (www.rrjihozapad.cz), se nabízí i
možnost podpory projektů
v rámci tzv. komunitárních programech. Ty Evropská
komise zřídila pro posílení spolupráce členských
států v rámci jednotlivých politik EU a v české
republice spadá jejich administrace pod jednotlivý
ministerstva. Asi nejznámější komunitární program je
Erasmus/Socrates či Mládež (nyní Mládež v akci).
Existují však i programy pro dopravu, výzkum a
inovace, informační společnost, kulturu, média,
zdravotnictví či životní prostředí.
V úterý 9. října od 9:00 máte na Krajském úřadě
Jihočeského kraje možnost seznámit se s gestory
jednotlivých programů a získat informace, zda právě
Váš projekt má šanci získat podporu.
Bližší informace o komunitárních programech najdete
na stránkách Stálé kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu: www.southbohemia.cz Na této webové
stránce najdete také aktuální výzvy.
Zájemci
se
mohou
na
soukupovab@kraj-jihocesky.cz
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Do Č. Budějovic přijíždí tento týden polská studentka
Anna Szamborska, aby zde strávila
semestr na Jihočeské univerzitě.
Pozvali jsme ji na náš pořad Europe
Live, aby nám (pokud možno českopolsky) pohovořila o životě v současném Polsku, jak
vnímají Poláci rozmary svých
politiků, nebo zda jsou naladěni
proevropsky, i když je některé
další členské státy, např.Francie
odmítali. Samozřejmě budete
moci zadarmo ochutnat i polské
speciality. Akce se koná:
v úterý 16.10.2007 v 18:00, v
divadle SUD (nad Vídeňskou kavárnou)
Potvrďte prosím svou účast: houskova@kraj-jihocesky.cz

FESTIVAL EKOFILM OD 8. ŘÍJNA
Rádi bychom Vás pozvali na 33. ročník
mezinárodního filmového festivalu o životním
prostředí Ekofilm. Festival začíná 8.10.-11.10.
v českobudějovickém kině Kotva a pokračuje 12.1014.10. v Českém Krumlově. Celkem je do festivalu
přihlášeno 142 filmů z celého světa, 45 z nich je
přímo českých. Bližší informace získáte na
www.ekofilm.cz

EUROTURISTOU V BRUSELU
Poutavá powerpointová prezentace pro žáky a
studenty druhého stupně ZŠ a SŠ se koná v sále
Ovál na Krajském úřadu dne 19.10.2007 od 9:00 a
10:00. Hlásit se můžete na soukupovab@krajjihocesky.cz

AKCE JINÝCH POŘADATELŮ:
Dne 25. října pořádá Jihočeská hospodářská
komora seminář „Programovací období 2007 –
2013 z pohledu podnikatele“. Seminář se zaměřuje
na představení nových dotačních programů podpory
ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Další
informace: www.jhk.cz
Ano pro Evropu pořádá v říjnu v Praze dvě
zajímavé konference: 15. října s Vladimírem Špidlou
na téma: Budoucnost regionálního financování a
politika zaměstnanosti, a 23. října k tématu českého
předsednictví Radě Evropy s Alexandrem Vondrou.
Programy obou konferencí najdete v příloze newsletteru
nebo na naší webové stránce.

PŘEHLED NAŠICH AKCÍ V ŘÍJNU

OPEN DAYS V BRUSELU I NA JIHU
Na OPEN DAYS – Evropský týden regionů a měst,
které
pořádá
Výbor
regionů a DG REGIO
Evropské komise se již
pátým
rok
přihlásil
rekordní počet regionů
a měst jako oficiálních
partnerů. Této největší
akce zaměřené na regionální politiku, která se koná
od 8. do 11. října 2007 v Bruselu, se zúčastní 212
zastoupení regionů a měst. Partnerské regiony
a města jsou rozdělena do 24 skupin se zaměřením
na společné výzvy v oblastech udržitelné energie,
vědy a inovací, spolupráce mezi regiony, místní
správy a námořní politiky.
Stálá kancelář Jihočeského kraje se do OPEN DAYS
2007 zapojí společně s šesti dalšími evropskými
regiony, a to s East of England (UK), Castilla y León
(ŠP), Libereckým krajem (CZ), North West of
England (UK), Saskem (DE) a Vrancea (RO), které
tvoří tzv. konglomerát nazvaný Sustainable Region
II. Společně tyto regiony připravují dva semináře.
První z nich Technology Transfer: Sustainable
Energy Research and Networking for Low-Carbon
Growth and Jobs se bude konat 10. října. Druhý s
názvem Seminar on Sustainable Energy Clusters for
Low-Carbon Growth and Jobs se koná 11. října a
jako mluvčí na něm vystoupí také Ing. Luboš Průcha,
vedoucí odd. regionálního rozvoje KÚ JK.
OPEN DAYS se však nekonají jen v Bruselu. Každý
z oficiálních partnerů pořádá akce i „u sebe doma“.
V Jihočeském kraji tak proběhne 17.10. celodenní
seminář zaměřený na obnovitelné zdroje energie.
Seminář opřádá ve spolupráci se Stálou kanceláří JK
a Europe Direct Energy Center České Budějovice.
Předběžný program najdete v příloze newsletteru a
na začátku října definitivní pozvánku na stránkách
www.ceskebudejovice.europedirect.cz

NOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL O PODPOŘE
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Nový informační portál nabízí tématicky rozdělené
on-line informace o všech příslušných iniciativách k
podpoře malých a středních podniků (SME), i s
průvodcem možnostmi financování, vše dostupné v
devatenácti jazycích včetně češtiny. Více informací
naleznete na stránkách portálu
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_cs.htm
ED NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA U VÁS!!!
ED KU JK Vám zdarma nabízí některou z přednášek
o EU (seznam najdete v příloze mailu) v místě
Vašeho působení. V září se naši přednášející vydali
do Strakonic a Chyšek. Příště mohou být i u Vás!
V případě zájmu
jihocesky.cz

nás

kontaktujte:

houskova@kraj-

SOUTĚŽ: Jak se jmenuje
současný
předseda
Evropského parlamentu?
Ze správných odpovědí vylosujeme max. 5 výherců,
kteří od nás obdrží věcné ceny. Své odpovědi
zasílejte emailem na adresu houskova@krajjihocesky.cz do 25.9.2007

1.10. 50. let na cestě s EU
9.10. Den komunitárních programů
16.10. Europe Live!
17.10. Open Days go local
19.10. Euroturistou v Bruselu

PUBLIKACE ZDARMA:
•

•

•

•

EU do kapsy – historie evropské integrace
- Informační centrum Evropské unie Europe
Direct JK KÚ vydalo vlastní publikaci. Jde o
stručný přehled základních událostí
a
hlavních dat v evropské integraci.
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.
Abeceda fondů Evropské unie 2007-2013
– přehledně zpracované informace o fondech
EU, jednotlivých operačních programech, o
tom, jak fungují programy fondů EU v ČR ale
také je zde nastíněno zjednodušené schéma
postupu, kterým projde každý realizátor
projektu.
Informační
kancelář
Evropského
parlamentu – co je posláním Informační
kanceláře Evropského parlamentu, co
zprostředkovává, čemu napomáhá a kde ji
v ČR najdete, to se dozvíte v tomto letáku.

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.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

