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Volby do Evropského
parlamentu v roce 2009
Ve dnech 5.–6. června 2009 se
v České republice uskutečnily volby
do Evropského parlamentu. Čeští
občané měli již podruhé možnost
rozhodnout, kdo je bude zastupovat
v jediné přímo volené instituci EU.
K volebním urnám však dorazilo
pouze 28,22 % Čechů, což je
v podstatě stejný počet jako v roce
2004. Takto nízká volební účast se projevila v celé
Evropské unii. Ze 45 % v roce 2004 na 43,1 %
v letošních volbách. V prvních volbách do EP v roce
1979 činila účast dnes již těžko představitelných 63 %.
Tento trend je těžko pochopitelný z pohledu pravomocí
Evropského parlamentu. V roce 1979 se mohla tato
instituce pyšnit pouze poradním hlasem. Naopak
v současnosti představuje zastupitelský sbor, který
rozhoduje o celé paletě témat a který zásadně
spolurozhoduje o dění v jednotlivých členských zemí
EU. Lisabonskou smlouvou, v případě úspěšného
dokončení její ratifikace, se role EP ještě více posiluje.
Výše uvedené pouze ukazuje, že běžní lidé dnes
považují EP za něco vzdáleného a abstraktního. A to i
přesto, že o našem životě rozhoduje více než náš
vlastní zákonodárný sbor. Zda Evropský parlament
dokáže zvrátit tento nepříznivý trend, se ukáže opět
v roce 2014.
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Programu může být jejich součástí i investiční
akce.
Pro rok 2010 budou otevřeny možnosti předložit
projekty krátkodobé (12-24 měsíců) a dlouhodobé (3-5
let). Uzávěrka předkládání projektů je podle
harmonogramu Evropské komise stanovena na 1. října
2009.
Více informací naleznete na
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
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Program Kultura: EU nabízí
finanční podporu pro projekty
kulturního dědictví
Program Evropské
Unie Culture otevírá
novou výzvu pro rok
2010
k
podání
projektů a získání
finanční podpory pro
projekty v oblasti kulturního dědictví pro nemovité i
movité památky a nemateriální kulturní dědictví.
Projekty určené do programu Culture mohou
zahrnovat všechny aspekty kulturního dědictví včetně
např. presentace, podpory přístupu veřejnosti
k památkám, vzdělávání, výzkumu, restaurování a
konzervace; při dodržení specifických podmínek
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EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
www.europe-direct.cz, centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11

adrese:

NEWSLETTER ČERVENEC 2009

OSLAVTE S NÁMI ZÁVĚR PŘEDSEDNICTVÍ A
ÚSPĚCHY JIHOČESKÉHO KRAJE!
Divadlo Continuo pro Vás zdarma již 30.6.
Jihočeský kraj se stal jedním z nejúspěšnějších
českých regionů během předsednictví České
republiky Radě Evropské unie.

K nejvýznamnějším aktivitám patřila konference „20/5
let poté“. Na začátku května v Táboře se jí zúčastnila
i členka Evropské komise Danuta Hübnerová.
Jihočeský kraj zde také
představil svou iniciativu
Evropské
strategie
pro
odstranění
důsledků
železné
opony, která by měla
do našeho regionu
přinést
finanční
podporu i po roce
2013.
Velkou akcí byl
projekt „Z jižních
ČECH
AŽ
NA
KONEC SVĚTA“ –
novodobé poselstvo
evropských turistů
prošlo z Blatné až
do
Bruselu
po
stopách
renesančního poselstva, vedeného Lvem z Rožmitálu
a Blatné, jehož úkolem bylo šířit v 15. století v Evropě
myšlenku mírové unie. Zážitky a fotografie z cest
najdete na www.mission2009.eu.
Během
neformál-ního
zasedání
ministrů
zahraničních věcí v Hluboké nad Vltavou popřál
novodobým poslům před jejich tři měsíce trvající,
téměř 1 500 km dlouhou poutí i tehdejší ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.
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Divadlo Continuo hru Finis
Terre parafrázující poselstvo
zahrálo na samotném konci
světa,
ve
španělském
Finisterre. Pamětní deska tam
bude dále připomínat české
předsednictví, náš projekt i Lva z Rožmitálu a Blatné.
Podobnou památkou bude i „Lípa Evropy“, zasazená
během jednoho ze zastavení projektu v blatenském
zámeckém parku.
Řada prezentačních akcí proběhla i
v Bruselu: Komisař Vladimír Špidla
a tehdejší premiér Mirek Topolánek
byli hosty vernisáže výstavy CZ
UNESCO+, představující české
památky UNESCO. O koncert
skupiny
Illustratosphere
byl
takový
zájem, že
nestačila
kapacita
sálu.
Výstavu
fotografií
Dana
Bárty jsme pořádali ve spolupráci se
současným ministrem životního
prostředí
Ladislavem
Mikem.
Velký
úspěch
zaznamenal i cyklus odborných seminářů
CzechReg Days.
Příspěvek krajů k programu českého předsednictví byl
v Bruselu hodnocen velmi kladně. Zazněla dokonce
vyjádření v tom smyslu, že během žádného
z předchozích předsednictví nebyly regiony tak aktivní
a viditelné.
My bychom rádi spolu s Vámi
oslavili
zakončení
předsednictví České republiky
Radě Evropské unie a proto
přijměte naše pozvání již
30.6.2009 od 21:00 na
Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se
na cestu na konec světa můžete s divadlem
Continuo zdarma vypravit i Vy!
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EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE
JE VÁM K DISPOZICI I V LÉTĚ!!!

předsedou
Evropské
sítě
uměleckých
vzdělávacích institucí Chrisem Wainwrightem. Čtyři
vítězové soutěže obdrží hodnotné ceny ve formě
fotoaparátů, fotografického vybavení či zájezdů do
evropských měst.
Vedle poroty bude hodnotit zaslané příspěvky i
evropská
veřejnost
prostřednictvím on-line
hlasování (tzv. Cena publika).
Více informací k soutěži můžete nalézt na
www.imagine2009.eu.

Navštivte nás před dovolenou na
stánku Europe Direct, dostanete od
nás užitečné informace, které Vám
pomohou si bez problémů užít Vaší
dovolenou.
Rádi Vám zodpovíme třeba následující dotazy:
- jak se pojistit na dovolenou v Evropě?
- jaké jsou díky Evropské komisi roamingové
poplatky?
- co mohu dovézt z dovolené, když jsme v
Schengenu?
- jaká jsou má práva v letecké dopravě?
- co je potřeba pro přepravu domácích mazlíčků po
státech EU?
- jaká pravidla platí pro řízení auta v EU?
FOTOSOUTĚŽ PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY!
Pošlete nám emailem
originální fotku ze své
dovolené
s tématem
„Symboly Evropské unie
všude kolem nás“ nebo
„Léto s Evropou“. Fantazii
se
meze
nekladou!
Nezapomeňte připojit své
jméno, věk a adresu. Každý od nás obdrží malý dárek.
Nejúspěšnější fotograf se může těšit na větší dárek!

NA
ZÁVĚR
NAŠEHO
PRÁZDNINOVÉHO
NEWSLETTERU DVA UŽITEČNÉ ODKAZY:
EU BOOKSHOP: https://bookshop.europa.eu/
Elektronická služba, jež umožňuje přístup k
publikacím EU – knihám, brožurám a CD-ROM, které
vydávají instituce a jiné subjekty Evropské unie.
Většina materiálů je zde k dispozici zdarma a v pdf
verzi. Každý má navíc možnost si objednat jeden
výtisk jakékoliv publikace zdarma. V případě Vašeho
zájmu o konkrétní publikaci ve větším množství stačí
kontaktovat naše středisko. Materiály, které jsou
k dispozici pomohou zpestřit výuku.
EVROPSKÝ PORTÁL:
http://europa.eu/abc/euslides/index_cs.htm
Pod
tímto odkazem najdete na oficiálním portálu Evropské
komise ilustrovanou prezentaci, která objasňuje, jak
Evropská unie funguje a co pro Vás dělá.
KALENDÁŘ AKCÍ

PŘIJĎTE SI PRO ŠKOLNÍ DIÁŘ!
Europe Direct má dárek
pro všechny studenty:
praktické školní diáře
na rok 2009/2010! Stačí
se jen zastavit na
stánku Europe Direct na
Krajském
úřadě
Jihočeského kraje!!

BUĎTE V LÉTĚ TVOŘIVÍ:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „IMAGINE A NEW WORLD“

Soutěž „Představte
si nový svět“ je
nová
fotografická
soutěž
souvisí
s letošním Evropským
rokem tvořivosti a inovací 2009. Zamyslete se nad tím,
jak by mohl vypadat nový svět, co pro Vás znamená
inovace.
Fotografie
zaslané
prostřednictvím webové stránky
bude hodnotit prestižní porota
v čele s profesorem fotografie a

ČERVENEC

Přednášky „Akce na klíč“

24. 6.-17.7.

Výstava „Greetings from Europe“
Šmidingerova knihovna Strakonice

Víc e informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Kontaktní osoba: Barbora Soukupová
tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
e-mail: soukupovab@kraj-jihocesky.cz

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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