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České předsednictví na
Euroskopu

Horký začátek českého předsednictví v podobě
rusko-ukrajinské plynové krize a izraelského zásahu
v Gaze trochu zastínil oficiální představení
programových priorit českého předsednictví. Premiér
Mirek Topolánek a místopředseda vlády pro evropské
záležitosti Alexandr Vondra je prezentovali 6. ledna
2009 na tiskové konferenci ve Strakově akademii.
Klíčovými tématy jsou Ekonomika, Energetika
a Evropská unie a vnější svět. Česká republika chce
klást důraz na energetickou bezpečnost a východní
partnerství s potenciálními členy EU (např. Ukrajina).
Pracovní program českého předsednictví - „Evropa
bez bariér" je ke stažení na webovém portálu 

Euroskop . Priority předsednictví odrážejí představu
České republiky o fungování Evropské unie, zároveň
respektují kontinuitu 18měsíčního programu tří
navazujících předsednictví - Francie, ČR a Švédska,
které 1. července 2009 řízení EU převezme. 

První měsíc českého předsednictví oslavil
EUROSKOP. CZ již půl roku v nové grafické podobě.
Čtenáři Euroskopu již šest měsíců pravidelně dostávají
svoji „dávku" evropských aktualit, výběru z českého
a zahraničního tisku a pravidelný monitoring
legislativy EU. V únoru chystá redakce spuštění nové
sekce, která se zaměří na volby do Evropského
parlamentu. Představíme v ní hlavní parlamentní
frakce, jejich představitele a myšlenky, které v politice
prosazují. 

redakce Euroskopu

Grafické návrhy loga českého
předsednictví

Eurocentrum Praha zahájilo rok 2009 v duchu
začínajícího předsednictví České republiky v Radě
Evropské unie. Ve dnech 9.-16. ledna 2009 mohli
návštěvníci Eurocentra Praha zhlédnout výstavu
Grafické návrhy loga českého předsednictví,
a seznámit se tak s příběhem výběru loga českého
předsednictví. 
 

Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, která
proběhla za přítomnosti pana  Williama Martina,
zástupce DG COMM Evropské komise, a pana
Ondřeje Karase,  ředitele odboru informování
o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Úvodní
slovo pronesla vedoucí Eurocentra Praha,  Jana
Kalabisová.  

 

 

Výstava grafických návrhů log českého předsednictví
představila na čtyřech panelech šestnáct vybraných
grafických návrhů, které byly průřezem styly a směry
zaslaných návrhů. Vedle sebe se tak ocitly práce

profesionálních grafiků i dětské práce. Po Eurocentru
Praha se výstava postupně přesune do dalších
Eurocenter v jednotlivých regionech ČR. 

Více informací a fotografie z akce naleznete
na stránkách Eurocentra Praha v Archivu akcí -
http://www.euroskop.cz/8485/sekce/archiv-akci- 
eurocentra/ .

Jarní cyklus pravidelných
seminářů

Eurocentrum Praha pořádá pro zájemce
o evropské dění pravidelné semináře.  

Ve čtvrtek  5. února 2009  se v Evropském domě,
kde pražské Eurocentrum sídlí, uskutečnila první
přednáška v rámci jarního cyklu pravidelných
seminářů, a to na téma  Přeshraniční poskytování
služeb - příležitosti a bariéry.  Semináře se konají
zpravidla  ve čtvrtek od 17 hodin.  Účastníci seminářů
se vždy dozví aktuální informace o dané problematice
a mohou také položit přednášejícím své dotazy
a zapojit se do diskuze. 

Na semináře je možné se  registrovat přes formulář
zveřejněný na stránkách Eurocentra Praha u dané
akce. Informace o seminářích, které pro Vás
připravujeme v nejbližší době, naleznete také na druhé
straně tohoto vydání Eurolistů, aktualizovaný seznam
připravovaných přednášek a prezentace z předchozích
seminářů naleznete na stránkách Eurocentra Praha
v sekci  Pravidelné semináře.  

Vstup na semináře je zdarma.  
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KALENDÁŘ
EC Praha

12. 2. 2009
Evropa pro občany -
praktické aspekty
přípravy projektových
žádostí
          
Přednášející: 
Marcela Straková 
Národní kontaktní místo
programu Evropa pro občany

19. 2. 2009
Priority českého
předsednictví
  
Přednášející: 
Tomáš Výprachtický 
Odbor koncepcí a analýz, Sekce
pro evropské záležitosti, Úřad
vlády ČR

26. 2. 2009
Dokáží se země EU spojit
v boji proti finanční krizi?
  
Přednášející: 
Eva Klvačová 
prorektorka pro vědu a výzkum,
NEWTON College, a.s. 
 
 
Seznam všech seminářů
a možnost registrace naleznete
na stránkách Eurocentra Praha -
www.euroskop.cz/ 
eurocentrum.praha  - v sekci
Pravidelné semináře.

Světelné umění v Praze v době
českého předsednictví

České předsednictví Evropské unie v průběhu první
poloviny roku 2009 umožňuje ukázat světové
veřejnosti otevřenost, vitalitu a „joie de vivre" Prahy.  

Světelné projekce  na průčelích budov, na Vltavě
a dalších nečekaných místech v centru Prahy překvapí
a ohromí každého diváka. V chladných měsících
začátku roku 2009 rozzáří svými barvami střed města.
Šest světově renomovaných  umělců, jakými jsou
Julian Opie (Anglie), Stephan Reusse (Německo),
Jaume Plensa (Španělsko), Arthur Duff (USA/Itálie),
Ulla Rauter (Rakousko) a Jenny Holzer (USA),
připraví pro diváky v průběhu českého předsednictví
EU vrcholné vizuální zážitky. 

Transparency  je skvělou myšlenkou jak upozornit
na kouzlo hlavního města v tomto pro Českou
republiku tak důležitém období. Více informací
naleznete na 
http://www.wartprojects.com/cz/ex.html .

PŘEDSTAVUJEME: Národní
kontaktní místo programu
Evropa pro občany

V červnu 2008 bylo v prostorách Eurocentra Praha
zřízeno Národní kontaktní místo programu Evropa 
pro občany a začlenilo se tak mezi další, již existující,
národní kanceláře komunitárních programů.
Koordinátorkou pro Českou republiku je Mgr.
Marcela Straková, které jsme položili několik otázek.  

K čemu slouží Národní kontaktní místo programu
Evropa pro občany? 

Hlavním cílem existence takovéto kanceláře je
zejména přiblížit program občanům a informovat
o možnostech finanční podpory projektů z programu.
Žadatelé se mohou na Národní kontaktní místo
programu Evropa pro občany obracet s dotazy, které
se týkají možné finanční podpory projektových
záměrů, které souvisejí s cíli a prioritami programu.
Konkrétně se jedná o konzultace projektových
záměrů, nasměrování žadatelů na jednotlivé
programové osy programu, pomoc při vyhledávání
a kontaktování zahraničních partnerů, technická
asistence související s vyhledáváním a vyplňováním
formulářů, zodpovídání dotazů týkajících se
implementace programu apod. V neposlední řadě
Národní kontaktní místo představuje spojnici
v komunikaci se zástupci programu v rámci Evropské
komise a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu
a audiovizi. 

Komu je program určen a jaké aktivity lze 
z programu podpořit? 

Škála oprávněných žadatelů je velmi široká a liší se
dle jednotlivých opatření: obce a partnerské výbory,

místní a regionální správy, sdružení zastupující místní
orgány, neziskové organizace, odbory, vzdělávací
instituce apod. 

Jaké jsou cíle programu? 

Program Evropa pro občany má za cíl podporovat
setkávání občanů z různých místních společenství
po celé Evropě, diskuse a úvahy související
s evropským občanstvím, demokracií, společnými
hodnotami, historií a kulturou prostřednictvím
spolupráce organizací občanské společnosti
na evropské úrovni; přiblížit Evropu jejím občanům;
podporovat  spolupráci mezi občany a organizacemi
občanské společnosti ze všech zemí zúčastněných
v programu; přispívat k mezikulturnímu dialogu
a zdůrazňovat rozmanitosti i jednotu Evropy. Zvláštní
pozornost je věnována činnostem, které se zaměřují
na vytváření užších vazeb mezi občany členských
států Evropské unie ve složení k 30. dubnu
2004 a občanů členských států, které přistoupily
po tomto datu. 

Kde lze nalézt více informací? 

Všechny informace související s programem jsou
dostupné na stránkách Výkonné agentury pro
vzdělávání, kulturu a audiovizi:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm .
V současné době připravujeme také informace
v českém jazyce, které budou k dispozici v rámci
informačního portálu Euroskop, konkrétně v sekci
Finance EU: http://www.euroskop.cz/75/sekce/ 
komunitarni-programy/ . Přímý kontakt na Národní
kontaktní místo programu Evropa pro občany najdou
zájemci na stránkách Eurocentra Praha
http://www.euroskop.cz/8513/sekce/ 
zakladni-informace-a-kontakty/ .

Zavedení eura na Slovensku -
zkušenosti a praxe

Společnost Centrum andragogiky, s.r.o.
a Hospodářská komora České republiky pořádají
ve spolupráci s Národní bankou Slovenska seminář,
jehož cílem je postupně seznámit veřejnost
s jednotlivými aspekty zavedení eura na Slovensku.
Seminář proběhne dne  25. února 2009. 
 
Více informací naleznete na webových stránkách
Hospodářské komory ČR http://www.komora.cz/
v rubrice Akce.
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