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EUROPE DIRECT: VAŠE PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPSKOU UNIÍ!
EVROPSKÝ PARLAMENT:
GRANTOVÉ PROGRAMY
PRO ROK 2008
Generální ředitelství pro informace Evropského
parlamentu vypisuje granty pro rok 2008. Příští rok
Evropský parlament oslaví padesátileté výročí od
svého prvního zasedání, a navíc byl rok 2008
vyhlášen Evropským rokem mezikulturního dialogu,
jehož cílem je podpora kulturní a jazykové
různorodosti.
Žádat lze v následujících oblastech:
* Podpora televizních pořadů k 50. výročí prvního
zasedání Evropského parlamentu
* Veřejné debaty a konference na téma: 50. výročí
Evropského
parlamentního
shromáždění
a porozumění kulturní různorodosti, podpora
evropského dialogu
* Akce většího rozsahu, včetně veletrhů a výstav,
s cílem poskytnout informace o roli, procesech a
fungování Evropského (zde je možné zahrnout i
kulturní a sportovní akce)
* Webové stránky nebo internetové iniciativy
vytvářející evropský veřejný politický prostor
Žádosti o grant spolu se všemi přílohami je třeba
zaslat do 1. října 2007. Minimální výše grantu je ca
20 000 euro, EP podporuje akce z ca 60% (v případě
webových stran min. 50 000 euro a 75%).
Další informace, včetně formulářů naleznete na
http://www.europarl.europa.eu/tenders/subventions_c
all_proposal_2008.htm

NÁRODNÍ ZPRÁVA EUROBAROMETR 67:
Na jaře 2007 se mezi 1043
občany ČR uskutečnil výzkum
veřejného
mínění
EUROBAROMETR. Tato zpráva
popisuje názory v EU.
Ze zprávy vyplývá převažující
pozitivní postoj občanů ČR k Evropské Unii,
téměř 2/3 Čechů se domnívají, že vstup do EU
přinesl výhody. 82 %Čechů je spokojena se svou
životní situací a jako největší problém již neuvádějí
nezaměstnanost, ale úroveň zdravotnictví. V unii
převládá názor, že by se EU měla zabývat
globálním
oteplováním
a
snížit
emise
skleníkových plynů. To podporuje i 93% Čechů.
Zprávu Eurobarometru naleznete v našem středisku
nebo na:
http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=4961

Zveme Vás:
EUROPE DIRECT BLÍŽ VEŘEJNOSTI
Podle zprávy Eurobarometr se zhruba 2/3 Čechů cítí
být nedostatečně informováni o evropských
záležitostech.
Rozhodli jsme se
proto
nenabízet
naše služby pouze
v našem sídle na
krajském
úřadě,
ale
během
prázdnin se s námi
budete moci setkat
i v centru Českých
Budějovic,
na
Lannově
třídě.
V poledních hodinách (od 11:00 do 14:00) můžete u
našeho stánku nejen získat aktuální informace, ale
také vyplnit evropský kvíz a děti mohou malovat
obrázky a získat tak drobné dárky. Na Lannově třídě
jsme pro Vás 1.8., 15.8. a 29.8.
Europe Direct se s Vámi setká i na Země živitelce
v neděli 26.8., kdy proběhne Den Jihočeského kraje
a Horních Rakous.
Dále naše informační stojany najdete v Českém
Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Třeboni.

LETNÍ EVROPSKÉ HRY V NOVÉM
Zveme Vás a všechny děti, aby navštívili v letních
měsících náš stánek Europe Direct ve vstupní hale
krajského úřadu (proti Domu dětí a mládeže).
Připravili jsme pro Vás letní evropské hry – můžete
malovat obrázky na téma „Moje léto v Evropě“,
zkusit evropský kvíz a také si zahrát společenskou
hru Cestujeme po Evropě. Vítány jsou celé kolektivy,
např. mateřské školy nebo příměstské tábory.
Zájemce prosíme, aby se přihlásili předem a
domluvili si termín na telefonu 386 720 110.

ZŘIĎTE SI NA VAŠÍ ŠKOLE EVROPSKOU
NÁSTĚNKU – AKCE K 1. ZÁŘÍ
Během

celých prázdnin máte možnost si na
informačním stánku Europe Direct
vyzvednout mapy, letáky či brožury,
týkající se EU a k počátku nového
školního roku zřídit pro vaše žáky a
studenty nástěnku s informacemi o
Evropské unii.

„DOBRÝ DEN! HOVOŘÍ EVROPA“
Dne 7. července byla na jihočeském zámku Dražíč
zahájena výstava Ministerstva zahraničních věcí
Spolkové
republiky
Německo „Dobrý den,
hovoří
Evropa“.
Tato výstava plakátů
odpovídá na otázku,
zda není společenství
států
zvané
„Evropská unie“ ve
21. století zbytečné.
Výstava představuje
šestnáct témat, v nichž evropská integrace dosáhla –
často bez povšimnutí veřejnosti – výsledků na
světové úrovni. Tato výstava je k vidění až do
odvolání. Na stánku Europe Direct si můžete
prohlédnout výstavu prozatím ve formě pohlednic.

SOUTĚŽ: Kdy vznikla
Schengenská smlouva a
co je jejím obsahem?
Ze správných odpovědí
vylosujeme max. 5 výherců, kteří od nás obdrží
věcné ceny. Své odpovědi zasílejte emailem na
adresu houskova@kraj-jihocesky.cz do 27.8.2007.
Vítězkou z minulého kola je: J. Pavlíková

•

•

BLÍŽÍ SE DNY REGIONŮ OPEN DAYS 2007, BRUSEL
V červenci byla zahájena registrace zájemců o účast
na OPEN DAYS 2007 – Evropský týden regionů a
měst - které se uskuteční od 8. do 11. října
v Bruselu. Jedná se již o 5. ročník, který pořádá
Výbor regionů a generální ředitelství Evropské
komise pro regionální politiku.
Na OPEN DAYS se sejdou zástupci regionů a měst
z celé Evropy, aby diskutovali na více než 150
seminářích k tématům udržitelné energie, vědy a
inovací, spolupráce mezi regiony, místní správy a
námořní politiky. Hlavním mottem letošní akce je
„Dosažení výsledků – regiony jako zdroj růstu
a pracovních míst“
Jihočeský kraj se do akce zapojí spolu s dalšími šesti
evropskými regiony v bloku Sustainable Region II a
připraví dva semináře. První z nich se bude konat 10.
října a bude na téma Technology Transfer:
Sustainable Energy Research and Networking for
Low-Carbon Growth and Jobs. Druhý z nich se
bude konat 11. října, bude mít název Seminar on
Sustainable Energy Clusters for Low-Carbon
Growth and Jobs.
Ve spolupráci s
Europe Direct v Českých
Budějovicích a Energy Centrem je pak připravován i
ekologický seminář v rámci akce Open Days Local.
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od20
07/index.cfm

VÝSTAVA
V BRUSELU
JAKO
DOMA NYNÍ VE STRAKONICÍCH
Od 3.9. se ve strakonickém městském
kulturním středisku uskuteční výstava
fotografií Romana Růžičky V Bruselu
jako doma, jejíž vznik iniciovalo Europe
Direct KÚ JK. Zájemci se mohou nejen
podívat do Bruselu prostřednictvím
fotografií, ale zároveň získat informace o
EU.

GRANTOVÉ VÝZVY NA SOUTHBOHEMIA.EU
Všem zájemcům o podporu projektů doporučujeme
sledovat stránky Stálé kanceláře Jihočeského kraje v
Bruselu (www.southbohemia.eu), kde jsou pravidelně
aktualizovány
výzvy
k
podporám
projektů
v nejrůznějších oblastech.

•

•
•

PUBLIKACE ZDARMA:
EU do kapsy – historie evropské integrace
– NOVINKA! - Informační centrum Evropské
unie Europe Direct JK KÚ vydalo vlastní
publikaci. Jde o stručný přehled základních
událostí a hlavních dat v evropské integraci.
Váš
průvodce
levnějším
mobilním
telefonováním v zahraničí – díky novému
nařízení EU o roamingu se nyní poplatky za
roaming po EU podstatně sníží. Brožurka
Vám přináší 10 hlavních tipů, které byste
měli vědět, abyste se mohli těšit nižším
sazbám za roaming co nejdříve.
Politické cíle jichž bylo dosaženo v roce
2006 – dne 10.5.2006 Komise předložila
ambiciózní akční program, který uvádí řadu
konkrétních opatření ve prospěch evropských
občanů: Evropa přinášející výsledky.
Přehled informací o životním prosředí –
Ochrana půdy – nová politika pro EU.
„Dobrý den! Hovoří Evropa.“ – Brožurka
ve formě pohlednic představuje fotografie ke
stejnojmenné výstavě na zámku Dražíč.

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

Kontakty:
Kontaktní osoby: Lenka Housková, Barbora
Jakšová, Barbora Soukupová
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Čt: 9:00 – 15:00, 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

