
11.6.13 Online verze

www.onlineemail.cz/action/online.php?campaign=N9VFTJYKMP9OF964FFSC9IILYVGH&id=2890026&email=edliberec@ern.cz 1/3

EVROPSKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj informačního střediska Europe
Direct Liberec červen 2013

Liberec

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde.

Rovnost žen a mužů

NOVÁ PUBLIKACE

Cestování po Evropě 2013 -
2014

služby střediska

EUROPE DIRECT
LIBEREC zahrnují:

- Konzultace – práva občanů
Evropské unie a související
právní předpisy, priority a
politiky EU, programy a
možnosti podpory projektů ze
strany EU;

- informační materiály;
- organizování akcí.

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

 
dostává se Vám do rukou první

vydání elektronického
zpravodaje, který vydává

   AKTUALITY EU – instituce a související

 15. 5. 2013

Komise schválila investici do českých železnic
Evropská komise schválila investici ve výši 120 milionů EUR z regionálních
fondů EU na podporu modernizace železnice v České republice. Projekt je
jednou z prioritních tras tvořících transevropskou síť. Po jeho dokončení se
zlepší přímé spojení mezi Prahou a Německem. .. více

 29. 5. 2013

Evropská komise uveřejnila doporučení pro ČR
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso představil na tiskové
konferenci v Bruselu doporučení Evropské komise pro jednotlivé členské státy
EU. Tato doporučení vydává EK každoročně od roku 2011 v rámci tzv.
Evropského semestru. .. více

 24. 5. 2013

Petr Zahradník: plánovaný rozpočet EU
Rozhovor s Petrem Zahradníkem je doplněním prvního dílu našeho seriálu
"Komunitární programy EU na sklonku programovacího období". Petr Zahradník
působí jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), Expertní pracovní
skupiny pro kohezi EPOS při MMR ČR, EuroTeam při DG-ECFIN Evropské
komise a také jako ekonomický konzultant a analytik, vznikl při příležitosti
zveřejnění jeho nové studie Analýza čerpání fondů. .. více

Zdroj: Evropský parlament, zpravodajství 

9. květen: Den Evropy
Den Evropy, který slavíme každoročně 9. května, je připomenutím tzv. „Schumanovy deklarace“.
Tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu 9. května
1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný
konflikt mezi evropskými národy. Při této příležitosti otevřely instituce EU své budovy pro
návštěvníky. Například prohlídku Evropského parlamentu v Bruselu si v sobotu 4. května nenechalo
ujít přes 18 tisíc zájemců. .. více

červen 2013

Komunitární programy na sklonku programovacího období – seriál na

pokračování
Náš seriál si klade za cíl postupně představit komunitární programy EU. Dle zpravodajského
portálu Euractiv jsou komunitární programy „finančním nástrojem Evropského společenství, který
jsou financován přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci
subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami.
Stejně jako v případě operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy
víceleté“ (www.euractiv.cz). Na rozdíl od programů národních umožňují navázat spolupráci lead-
partnera s projektovým partnerem, přičemž sídla partnerů dle jejich domovských států se mohou
lišit napříč Evropskou unií a někdy i dalších zemí. Dnešní díl je doplněn také o zajímavý rozhovor,
viz dále. V prvním díle seriálu představujeme program Health for Growth Programme (2014-2020),
který je zaměřen na podporu žadatelů v oboru zdravotnictví. Návrh nového programu navazuje na
program Health Programme z období let 2008-2013. Cílem předcházejícího, podobně jako
stávajícího programu, byla podpora lidského zdraví a bezpečnosti a zlepšování veřejného zdraví.
Mezi základní cíle programu patří: zvýšení bezpečí pacientů, preventivní opatření na snížení

nákladů spočívající v řešení problémů spojených s kouřením, obezitou, alkoholismem, HIV/AIDS, v
přeshraničním měřítku, zdravotnické záchranné služby a ochrana občanů před riziky, která mohou
být přeshraniční. Na období 2014-2020 počítá program s celkovým rozpočtem 446 mil. EUR. Žádat
mohou nevládní organizace, organizace veřejné správy a z veřejného sektoru, univerzity a instituce,
jež poskytují vyšší odborné vzdělávání, výzkumné ústavy – veřejné i soukromé. V tuto chvíli jsou
ještě aktuální výzvy „starého programu“ Health, s termínem do 7.6. 2013. Zadávací podmínky jsou
dostupné v anglickém jazyce na: http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders.html.. více

   AKCE EUROPE DIRECT LIBEREC - PROBĚHLÉ
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zpravodaje, který vydává
liberecké středisko Informační
sítě Evropské unie, EUROPE
DIRECT. Jak vypovídá název

sítě, jejím prostřednictvím mají
občané možnost získat

informace o EU napřímo.
Smyslem činnosti střediska je
pomoci radou a usnadnit práci

při vyhledávání evropských
informací. Zdarma pomůže

komukoliv, kdo hledá praktické
informace o uplatnění v EU,

financování projektů, cestování
a právech občana EU,

prioritách a politikách na úrovni
EU.

 
Srdečně Vás zveme k

návštěvě.

S přáním příjemného dne
 

Jan Kroutil

Liberec, 6. 5. 2013

Slavnostní otevření střediska EUROPE DIRECT Liberec
V pondělí, 6. 5. 2013, proběhlo oficiální otevření střediska EUROPE DIRECT v Liberci. Beseda se
studenty byla zlatým hřebem slavnostního otevření nového informačního střediska, které teprve
nedávno v Libereckém kraji vzniklo. Akce byla určena široké veřejnosti a zejména pak studujícím.
Dostavilo se na ni přes čtyřicet návštěvníků. Jednalo se převážně o studenty libereckých středních
škol. Základními tématy besedy bylo představení sítě Europe Direct a posléze diskuse nad tématy
studium a vzdělávání, pracovní stáže, dobrovolnictví a orientace v evropských informacích. .. více

červen 2013

Akce pro specifické cílové skupiny – participace mládeže na veřejném dění
EUROPE DIRECT Liberec připravuje ve spolupráci s Libereckou občanskou společností, o.s.,
seriál akcí z názvem Občanská půjčovna. Jedná se o semináře na středních školách a
vzdělávacích zařízeních (DDM) s osobnostmi, které si daná škola půjčí. Rámcovým tématem
seminářů je participace mládeže na veřejném dění s porozuměním rozhodovacích procesů. Cílem
je zvýšení povědomí a zájmu o veřejný prostor a způsoby rozhodování od lokální po evropskou
úroveň, u mládeže ve věku 16-20 let. Nejbližší termíny občanské půjčovny proběhnou na školách v
Libereckém kraji již tento měsíc, ve dnech 5.6. a 20.6. Další jsou plánovány na podzim 2013. ..
více

   AKTUALITY - EU A NÁŠ KRAJ

Liberec 22. 5. 2013 

Projekt ESF na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům
Okresní hospodářská komora Liberec realizuje projekt ADAPTA II, celým názvem Vzděláváním k
vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji II. Projekt umožní
podnikatelům získat dotaci za zaměstnání uchazeče o práci. Podpořené osoby projektu získají
pomoc s vyhledáním nového pracovního místa včetně refundace mzdy 15 000,- Kč měsíčně
novému zaměstnavateli po dobu 6 měsíců. Projekt je realizován v operačním programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a svými aktivitami má dopad na Liberecký kraj. Podpora EU činí
přes 7 milionů korun... více

Liberec, 24. 5. 2013

Regionální rada Severovýchod a šance získat další prostředky EU
Regionální rada Severovýchod nemůže požádat ministerstvo financí o 378 milionů korun coby
návratnou finanční půjčku. Potřebuje ji na zaplacení tak zvané korekce za chyby identifikované při
auditech projektů podpořených z ROP Severovýchod v letech 2011 a 2012. Tři miliardy korun, o
které na základě rozhodnutí Vlády ČR z 22. května přijde ROP Severozápad, se rozdělují mezi
další regionální operační programy. ROP Severovýchod může získat 600 milionů korun. Pokud se
podaří obnovit certifikaci unijních prostředků. Podmínkou k získání 600 milionů korun je obnovení
unijních plateb, které Evropská komise Severovýchodu zastavila počátkem loňského roku. Nejprve
je tedy třeba zaplatit 378 milionů korun coby korekci za chyby v projektech auditovaných v letech
2011 a 2012. .. více

Liberec, 24. 5. 2013

Kraj dá letos na rekonstrukce krajských silnic skoro půl miliardy z
vlastního rozpočtu, ale potřeboval by minimálně osmkrát tolik – lze čerpat z

prostředků EU?
Liberecký kraj se v rámci svých finančních možností snaží zlepšovat stav silnic II. a III. třídy, které

získal na počátku nového tisíciletí od státu. Z napjatého rozpočtu vyčlenil na opravy komunikací
přibližně půl miliardy korun. Převažovat budou i letos opravy těch silnic, které byly poškozeny
katastrofálními povodněmi v roce 2010. V Libereckém kraji se jedná celkem o 2 110 km silnic, z
nichž 35,7 % (746 km) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 16,2 %
silnic (338 km) má stav nevyhovující. Oprava veškerých vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji, které jsou ve stavu havarijní a nevyhovující se odhaduje zhruba na 3 miliardy Kč.V letošním
roce budou pokračovat i investiční akce z Regionálních operačních programů v rámci nichž se
počítá s podporou z veřejných zdrojů, také s prostředky EU... více

   TIPY PRO ŠKOLY

Nová meziškolní soutěž
Na webových stránkách Consumer Classroom byla spuštěna nová meziškolní soutěž. Úkolem
soutěžících je vytvořit kampaň nebo reklamu týkající se udržitelné spotřeby. S přípravou projektu
mohou pomoci webové stránky Consumer Classroom, nabízí i mnoho kvalitních výukových zdrojů
na dané téma a interaktivní nástroje pro spolupráci. .. více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
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Kontaktujte nás / Právní upozornění / Nechcete-li j iž odebírat Zpravodaj, odhlaste se zde.

Informační středisko EUROPE DIRECT Liberec – Váš zdroj
evropských informací v regionu

Hostitelská organizace:  Euroregion Nisa, regionální sdružení
třída 1. máje 858/26, Liberec

tel.: 485 340 990
e.mail: edliberec@ern.cz

internet: http://ern.cz/index.php?D=255

Otevírací doba:
Úterý, Čtvrtek: 9:00 - 16:00
Středa:             9:00 - 15:00
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