AK T U ÁL NÍ I NF ORM ACE E UROP E DI RE CT KRAJSKÉHO ÚŘADU
JIHOČESKÉHO KRAJE
ÚNOR ’06
Zveme Vás na:

EUROPE LIVE! – Tentokrát v Rakousku
Budete moci poznat Rakousko, jeho geografii,
hudbu, literaturu, ochutnáte typické speciality.
Setkáte se s vedoucím Europe Direct v St.
Pöltenu Wolfgangem
Traussnigem,
který
pohovoří o předsednictví Rakouska EU,
seznámíte se s rakouským studentem, který
právě tráví semestr v Českých Budějovicích
v rámci programu Erasmus.
23.2. 2006 ve 13:00 v EIC, kde od 16:00 bude
navazovat autorské čtení dvou rakouských
autorů. Na akci je třeba přihlásit se předem.

Výstava: Rakousko – V čele Evropy
Do 15. února probíhá
ve vestibulu Krajského
úřadu Jihočeského
kraje výstava
k rakouskému
předsednictví Radě
Evropské unie
„Rakousko – v čele
Evropy.“ Výstava se
snaží přiblížit
Rakousko obecně,
jeho hospodářství,
politiku, také dva partnerské regiony Jihočeského
kraje – Horní Rakousko a Dolní Rakousko a hlavní
cíle rakouského předsednictví.

Socioložka Jiřina Šiklová hostem semináře:
EU - JEDNOTNÁ V ROZMANITOSTI?
Seminář
Evropská
unie
–
Jednotná
v rozmanitosti?
určený
především
učitelům
občanské nauky a základů společenských věd, ale i
všem dalším zájemcům, se koná 9.2. v 9:30 v sále
Ovál na krajském úřadě. V programu je představení
činnosti Europe Direct KÚ JK, diskusní příspěvek
PhDr. Salima Murada na téma Krize solidarity? a
přednáška
spojená
s besedou
s významnou
socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou. Účast potvrďte
prosím do 3.2.2006.

Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu, kancelář
poslance Evropského parlamentu Jaroslava Zvěřiny
a EUROPE DIRECT Krajského úřadu Jihočeského
kraje si Vás dovolují pozvat na
prezentaci programu TOWN TWINNIG,
která se koná
dne 28. února 2006 od 11:00
v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Prezentace je zaměřena na program Town Twinning,
administrovaný Evropskou komisí, generálním
ředitelstvím CULTURE a je určen na podporu
spolupráce evropských měst a obcí. Jsme
přesvědčeni, že se jedná o užitečný finanční nástroj,
který mohou především starostové obcí využít pro
naplňování svých dohod o spolupráci s Vašimi
partnerskými městy v EU.
S prezentací
vystoupí
pan
Pavel
Tychtl,
zaměstnanec příslušného ředitelství Evropské
komise.

Naše další akce:
EUROPASS
Lektor: PaedDr. Miroslava Salavcová - manažerka
národního centra Europass ČR
Místo: Evropské informační centrum JU, Krajinská 2,
České Budějovice
Datum: 21. února 2006 ve 14:00
Připravujeme:
EUROTURISTOU V BRUSELU – nová power
pointová prezentace pro školy. Zájemci se mohou
hlásit již nyní.
9.3. Seminář „Evropa pomáhá, pomož i ty aneb
Pomocí bližnímu blíž k Evropě" určený účastníkům
soutěže 9. květen – Den Evropy
Informace o dalších seminářích a akcích
naleznete na našich webových stránkách:
www.europedirect.cz/ceskebudejovice

Jaroslav Zvěřina: Využívejme evropské
prostředky smysluplněji
Při své lednové návštěvě v Jihočeském kraji se
zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Jaroslav
Zvěřina besedy s veřejností na
téma
práce
Evropského
parlamentu a nejbližších cílů
Evropské unie.
Jak byste shrnul minulý rok
v Evropské unii?
Velkým úspěchem britského
předsednictví bylo schválení
rozpočtu pro léta 2007 – 2013.
Ovšem uvědomujeme si i
problémy.
EU
vynakládá
finanční prostředky často na to čeho má nadbytek a
co není třeba dotovat.
Byly učiněny nějaké kroky pro příští roky, které
by tento systém změnily?
Pokusy byly už v souvislosti s Lisabonskou strategií,
která určila, že by se mělo investovat především do
vzdělání, vědy a výzkumu. To se však zatím neděje a
nůžky mezi Evropou a Amerikou se stále pomalu
rozevírají.
Může situaci změnit rakouské předsednictví?
Rakušané se jistě pokusí zpomalit rozšiřování EU,
jejich vztah k Turecku je také negativní, což je i
z historického hlediska dáno třeba obléháním Vídně
Turky. Rakušané však mají několik důležitých úkolů –
dokončit schvalovací procedury finanční procedury,
posílit otázku v oblasti bezpečnosti a také posílit
důvěru občanů v evropské projekty.

Oslavte s námi Jaro v Evropě - 21.3. 2006
Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Již tradičně slaví země v celé EU Jaro v Evropě.
V loňském roce se k projektu přihlásilo sedm
jihočeských škol, které připravily různé projekty.
Letos chystá Europe Direct spolu s Domem dětí a
mládeže pro první stupeň ZŠ oslavu spojenou s
výtvarnou soutěží, zaměřenou na pomoc rozvojovým
zemím s tématem „Nejsme sami na světě – co si přeji
já, co kamarádi v Africe“.
Dne 21.3. v prostorách DDM představíme dětem
krátkou power pointovou prezentaci o EU,
pohybovou hru „Společně na
světě“, která bude předpokládat
základní znalosti o kontinentech,
a soutěžní malování plakátů, které
pak budou vyhodnoceny a
vystaveny ve foyer KÚ.
V případě zájmu o účast na projektu Jaro v Evropě
nás prosím kontaktujte do 15.2. 2006.

Nové knihy v příruční knihovně:
•
•
•

•

The evolution of labour law – 1992-2003 (EC,
2005) – Vývoj pracovního práva
Evropské programy pro výzkum a vývoj –
Inspirace pro podnikavé (CEBRE, 2005)
50 Questions and Answers on the Treaty
Establishing a Constitution for Europe – 50
otázek a odpovědí týkajících se zakládací
smlouvy Ústavy pro Evropu
Evropská unie pro studenty (Institut evropské
demokracie, 2005)

Publikace zdarma:
•
•
•
•
•
•

•

Průvodce pro občany – Ústava pro Evropu
Ústava pro Evropu
Smlouva o ústavě pro Evropu (plné znění)
Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování
Evropské unie (ES, 2004)
Jednotný trh v kostce – Zajišťování řádného
řízení podniků
Zpráva o realizaci grantových schémat
SROP Jihočeského kraje ke dni 31. srpna
2005
Informační středisko EUROPE DIRECT
Krajského úřadu Jihočeského kraje – Zpráva
za rok 2005

Aktuální zpravodaje:
•
•
•
•

Informace Stále kanceláře Jihočeského kraje
v Bruselu
Eurokurýr – vydává odbor pro informování o
evropských záležitostech Úřadu vlády
Evropský telegraf - vydává OS Europlatform,
které se snaží zviditelňovat ČR v rámci EU
Newsletter EUROPEUM –informace Institutu
pro evropskou politiku

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.europedirect.cz/ceskebudejovice
www.vlada.cz - Úřad vlády, odbor o
informování o evropských záležitostech
www.euroskop.cz - oficiální zdroj informací o
členství ČR v EU, zřizovaný Úřadem vlády,
mj.informace o práci v EU
http://europa.eu.int - oficiální stránky EU
www.europeum.org - stránky Institutu pro
evropskou politiku
www.eu2006.at - oficiální stránky rakouského
předsednictví

Kontakty:
Soutěž: Existuje evropská veřejnost?
Ano pro Evropu, časopis Listy a katedra politologie a
evropských studií FF UP pořádají soutěž pro mladé
autory (18-26 let) o nejlepší esej na téma Existuje
evropská veřejnost? Esej v rozsahu 5-10
normostran má být odeslána do 15.února 2006 na
adresu Listů (Komenského 10, 772 00 Olomouc) a
zároveň emailem na adresu redakce@listy.cz. První
cena je 10 000 Kč.

Kontaktní osoba: Lenka Housková
E-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
ED je přístupné: Po – Pá: 8:00 – 17:00
Eurofon: 800 200 200
Informační linka: 00800 6 7 8 9 10 11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, 370 76,
http://www.kraj-jihocesky.cz

