Informační středisko EUROPE DIRECT pro Jihočeský kraj
Informační síť EUROPE DIRECT je oficiálním projektem Generálního ředitelství pro tisk
a informace Evropské komise, který byl zahájen v květnu 2005. V Jihočeském kraji je
informační stánek EUROPE DIRECT spravován oddělením vnějších vztahů a zahraniční
spolupráce a nachází ve vestibulu Krajského úřadu Jihočeského kraje. EUROPE DIRECT

Krajského úřadu Jihočeského kraje chce získaný grant v příštích letech využít m.j.
k organizaci přednášek, seminářů a konferencí s významnými osobnostmi české a
zahraniční politické či vědecké sféry, jež by zajímavou a atraktivní formou šířily
informace o problematice Evropské unie.
Poskytované služby Informačního střediska EUROPE DIRECT pro Jihočeský kraj
Zajištění trvalého informačního servisu:
• distribuce informačních materiálů, letáků a publikací v celém Jihočeském kraji
zdarma
• vydávání vlastního informačního newsletteru a aktuální informace na webové
stránce
• knihovna s několika stovkami publikací v různých jazycích
• asistence při vyhledávání informací na internetu a pomoc při orientaci v dalších
zdrojích informací o Evropské unii a nejrůznějších aspektech členství ČR v EU
• pomoc široké veřejnosti při řešení dotazů a problémů týkajících se Evropské unie
• poradenství o politikách EU, strukturálních fondech EU a možnostech financování
projektů
Zajištění besed, seminářů, konferencí s odbornými lektory či zástupci institucí EU:
• pravidelné přednášky na aktuální témata Evropské unie ve spolupráci s EIC
• prezentace evropských témat (např. Evropská ústava, Evropské instituce) školám,
zájmovým spolkům či klubům důchodců
• organizace návštěv významných osobností českého a evropského politického
života
• spoluorganizace a podpora přeshraničních kulturních, sportovních a
společenských aktivit s evropským rozměrem
V případě zájmu o některou z nabízených služeb nás neváhejte kontaktovat.

Informační středisko Europe Direct pro Jihočeský kraj
Kontaktní osoba: Lenka Housková
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Otevřeno: Po – Pá: 8:00 – 18:00
Zelená linka ČR: 800 200 200
Informační linka dostupná ze všech členských zemí: 00800 67891011
Oficiální informace o Evropské unii: www.euroskop.cz
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