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Vážení přátelé,
máme tady únor a s ním
spojené události, které se
v poslední době odehrály.
Estonsko se od 1. ledna
přidalo k zemím, ve kterých
se platí Eurem. Přechod ze
současného platidla - estonské koruny - byl
pečlivě naplánován, v zemi proběhla informační
kampaň. Přijetím eura však tato cesta nekončí.
Jako člen eurozóny bude muset dodržovat
politiku zaměřenou na snižování dluhu a
schodku státního rozpočtu, kterou se Unie
snaží stimulovat hospodářský růst, vytváření
pracovních míst a udržovat pod kontrolou
inflaci.
„Dluhová krize eurozóny, která v posledním
roce otřásá finančními trhy i důvěrou v celý
projekt společné evropské měny, se už
nezhoršuje“ tvrdí někteří evropští politici a
zástupci mezinárodních bank. Na trzích sice
přetrvává nejistota a vysoká kolísavost, známky
systémové krize ale podle nich vidět nejsou a
pominuly prý i pochybnosti, zda eurozóna
přežije.
Bankéři očekávají, že evropští lídři v
nadcházejících týdnech učiní rozhodné kroky
na podporu eurozóny a jednotlivých členských
zemí, které mají potíže. Podle nich je třeba
zavést tvrdá úsporná opatření a strukturální
ekonomické reformy. Šéf britské banky
Barclays Bob Diamond za bankéře prohlásil, že
o životaschopnosti eura už nikdo nepochybuje.
Mirka Krbová
Europe Direct Nový Jičín
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FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A INOVACÍ Z
PROSTŘEDKŮ EU
Komise přijala tři konkrétní opatření s okamžitou
platností, jež se týkají řízení grantů EU určených pro
výzkum v současném sedmém rámcovém programu
EU pro výzkum. Každé z těchto opatření je reakcí
na obavy, které opakovaně vyjádřili účastníci či
potenciální účastníci tohoto programu:
vytvoření větší flexibility při kalkulaci osobních
nákladů, aby příjemci grantů EU na výzkum mohli
při žádostech o uhrazení průměrných osobních
nákladů používat své běžné účetní metody. Díky
tomu již nebudou nuceni za tímto účelem vytvářet
úplné paralelní účetnictví;
vlastníci MSP, jejichž platy se obvykle
nevykazují v jejich účetnictví, mohou nyní za svůj
podíl na práci ve výzkumných projektech získat
paušální částky;
nová řídicí skupina vysoce postavených
úředníků ze všech zúčastněných útvarů a agentur
Komise odstraní nesrovnalosti při uplatňování
předpisů platných pro financování výzkumu.
KOMUNIKAČNÍ PROJEKTY O ROZŠIŘOVÁNÍ EU

Evropská komise zveřejnila Výzvu k předkládání
návrhů "PRINCE 2010 - EU 27" zaměřenou na
komunikaci o rozšiřování EU. Předmětem výzvy je
zvýšit povědomí o výhodách a výzvách současného
procesu rozšiřování o Západní Balkán, Turecko a
Island.
Záměrem je poskytnout podporu vybraným
komunikačním projektům, které budou mít
maximální dosah, s cílem:
• zvýšit povědomí veřejnosti o procesu
rozšiřování EU stimulací veřejné debaty na
toto téma
• seznámit občany členských států EU se
současnou realitou v kandidátských státech
a potenciálních kandidátech na členství
Plné znění výzvy v češtině naleznete zde:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2011:019:0006:0007:cs:PDF

21. 2. MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA
Tento svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na
oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví.
Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je
důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity.
Jazyky jsou však také velmi křehkými poklady
lidstva, mnohým z nich hrozí zánik. Česká republika
se aktivně podílí na ochraně jazyků např. realizací
opatření
Evropské
charty
regionálních
či
menšinových jazyků Rady Evropy, a tím přispívá k
zachování a rozvoji kulturního bohatství a tradic
Evropy.
ZDROJ: http://ec.europa.eu/
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Jsme na facebooku!

Přednáška s Tomášem Sedláčkem

Europe Direct České Budějovice je
nyní i na facebooku.
Staňte se našimi fanoušky a budete
pravidelně informováni nejen o dění
v Evropské unii ale i o všech akcích,
které pořádáme.
Zajímá Vás, proč vznikla ekonomická
krize a jaký bude její vývoj? Kam povede další
zadlužování našeho státu? Mohlo by zavedení
Eura v ČR ještě více prohloubit ekonomickou
krizi?
Tyto a ještě jiné podobné otázky se pokusí
zodpovědět PhDr. Tomáš Sedláček ve své
přednášce „Krize Křížem krážem“, která bude
následovaná diskusí. Přednáška se bude konat dne
8. února v 14:30 hodin na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva (U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice). Prosíme zájemce o včasný příchod z
důvodu registrace účastníků, která bude probíhat na
místě již od 14:00 hodin.
Přednášku organizuje evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s
Eurocentrem České Budějovice.

Kalendář akcí
ÚNOR
8.2.

„Krize křížem krážem“
PhDr. Tomáš Sedláček

Od 14:30

Sál zastupitelstva,
Jihočeského kraje

16.2.

Seminář „Jak se stát stážisty
v evropských institucích?“

Od 14:15

Klubovna
Akademické
Jihočeské Univerzity

Krajský

úřad

knihovny

Semináře o EU pro Vás u Vás
16.2.

Jazyky používané v zemích a
institucích EU

Od 13:30

VOŠ a SŠ České Budějovice

Jak se stát stážisty v evropských
institucích?
Jste student nebo absolvent vysoké školy?
Láká Vás práce v evropských institucích? Víte, že
většina stáží v evropských institucích je placená?
Co Vám může taková stáž nabídnout?
Europe Direct České Budějovice pro Vás
připravil informační seminář, kde se dozvíte
praktické informace o tom, které instituce stáže
nabízí, jaké podmínky byste měli splňovat a o které
obory je zájem. Mimoto budete mít příležitost si
poslechnout osobní zkušenost těch, kdo stáž
v evropských institucích zažili. Představíme Vám i
možnost absolvování stáže v kanceláři Zastoupení
Jihočeského kraje v Bruselu.
Seminář se koná ve středu 16. února od
14:15
v Klubovně
Akademické
knihovny
Jihočeské Univerzity (Branišovská 31).

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Caroline Dekkil
tel.: 386 72 0 110, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz

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