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Drage čitateljice i čitatelji,
zadovoljstvo nam je predstaviti vam dvadeset treći broj elektroničkog biltena Informacijskog centra Europe
Direct Čakovec. E - bilten će tijekom 2018. godine izlaziti kao dvomjesečnik, a svojim će se informacijama
i sadržajem nadovezivati na rad EDIC Čakovec centra. Tako ćete moći saznati vijesti o brojnim
događanjima i aktivnostima koje će EDIC Čakovec provoditi na području Međimurske županije, kao i
informacije i vijesti iz Europske unije. E-bilten vam omogućava informiranje i van radnog vremena
Informacijskog centra Europe Direct Čakovec te je dostupan na internetskim stranicama Centra.

EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Obilježili smo Europski tjedan sporta. Središnji događaj održao se na Trgu Republike u Čakovcu gdje su
održani mnogobrojni sadržaji poput zajedničkog plesa FlashMove, sata tjelesne i zdravstvene kulture na
otvorenom, razgovora sa uspješnim međimurskim sportašima… Opširnije.

#EUandME: PRODUŽEN ROK ZA NATJEČAJ ZA MLADE FILMSKE REDATELJE

Natječaj je otvoren za mlade europske redatelje u dobi od 18 do 35 godina, koji se mogu natjecati u jednoj
od pet kategorija: mobilnost, održivost, prava, informatika i vještine te poduzeća. Za svaku će se kategoriju
odabrati jedan pobjednik, koji će za produkciju svojeg filma dobiti nagradu u vrijednosti od 7500 EUR i kojeg
će poduprijeti jedan od pet uglednih europskih redatelja koji sudjeluju u natječaju kratkometražnih filmova
#EUandME. Opširnije.

#EUPROTECTS: EUROPSKI CARINICI 2017. NA GRANICAMA EU-A ZAPLIJENILI
VIŠE OD 31 MILIJUN KRIVOTVORENIH PROIZVODA

Novi podaci koje je objavila Europska komisija pokazuju da su carinska tijela na vanjskim granicama EU-a
zaplijenila više od 31 milijun lažnih i krivotvorenih proizvoda ulične vrijednosti veće od 580 milijuna eura.
Opširnije.

DISCOVEREU: JOŠ 12 000 KARATA ZA OSAMNAESTOGODIŠNJAKE
KOJI ŽELE PUTOVATI EUROPOM

Nakon uspjeha prvog kruga inicijative DiscoverEU Europska komisija 29. studenoga 2018. pokreće
drugi krug prijava za besplatne putne karte. Osamnaestogodišnjaci iz EU-a moći će se do 11.
prosinca 2018. prijaviti za besplatne putne karte, koje će im omogućiti da putuju Europom u
razdoblju od 15. travnja do 31. listopada 2019. Opširnije.

KVALITETNIJA I DOSTUPNIJA VODA ZA PIĆE U EU-U

Većina građana u EU-u ima pristup visokokvalitetnoj vodi za piće. Prema izvješću Europske
agencije za okoliš (2016.), više od 98.5% analiza provedenih na uzorcima vode za piće u razdoblju
od 2011. do 2013. ispunjavalo je EU standarde. Opširnije.

ERASMUS+ 2019.: TRI MILIJARDE EURA ZA MLADE
EUROPLJANE I EUROPSKA SVEUČILIŠTA

Komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2019. Od
predviđenih tri milijarde eura za sljedeću godinu 30 milijuna eura namijenjeno je europskim
sveučilištima. Riječ je o novoj inicijativi koju su čelnici Europske unije podržali prošlog
studenoga na sastanku na vrhu u Göteborgu. Opširnije.

OSTALE VIJESTI

PLASTIČNI OTPAD U MORIMA: ČINJENICE, POSLJEDICE I NOVA PRAVILA EU-A
PARLAMENT ŽELI ČIŠĆA VOZILA NA CESTAMA DO 2030.
EUROPSKA UNIJA JAČA POTPORU SLOBODI MEDIJA I MLADIM NOVINARIMA NA
ZAPADNOM BALKANU
HRVATSKA SE PRIDRUŽILA SURADNJI U E-ZDRAVSTVU RADI PRUŽANJA
PERSONALIZIRANE ZDRAVSTVENE SKRBI
EUROPLJANI NEMAJU DOVOLJNO POVJERENJA U USLUGE
JEDINSTVENO DIGITALNO TRŽIŠTE: INTERNETSKI KATALOG EUROPSKIH FILMOVA
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Elektronički bilten je informativnog karaktera te predstavlja jedno od sredstava informiranja u okviru
djelatnosti Informacijskog centra Europe Direct Čakovec.
Za sadržaj biltena je odgovoran isključivo EDIC Čakovec te on ne odražava bezuvjetno službene stavove
Europske unije i Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Bilten možete preuzeti na internetskoj stranici Centra:
www.edic-cakovec.eu

Izradu biltena sufinancirala je Europska unija.
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