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Editorial

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
 
dostává se Vám do rukou
elektronický zpravodaj, který
vydává liberecká pobočka
informační sítě EU, EUROPE
DIRECT Liberec. Jak vypovídá

její název, občané zde mají
možnost získat informace o
EU napřímo.
Tento měsíc uplynulo přesně
10 let od data konání referenda
o přistoupení České republiky
k Evropské unii. K 1. 7. 2013
vstupuje Chorvatsko. Řada
občanů nejen z našeho regionu
do této země, zejména

   AKTUALITY EU – INSTITUCE A SOUVISEJÍCÍ

Převzato ze zpravodajského serveru Euractiv: 27. 6. 2013

Vrcholní představitelé států se dohodli na podobě víceletého finančního

rámce
Ve čtvrtek 27. června se lídři evropských institucí shodli na novém kompromisu ohledně víceletého
finančního rámce pro období 2014 až 2020. Původně se očekávalo, že rozpočet bude hlavním
tématem dnešního summitu EU, dohody se ale podařilo dosáhnout ještě před jeho začátkem.
Členské státy i Evropský parlament nicméně musí kompromis ještě formálně potvrdit. Na podobě
dlouholetého evropského rozpočtu se členské státy a europoslanci dohodli už minulý týden. Hned
po jednání, které proběhlo 19. června, se však ukázalo, že dohoda možná nebude mít v
Parlamentu dostatečně velkou podporu. Skupina Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů
(S&D), tedy druhá největší politická skupina Parlamentu, totiž s dohodou nebyla spokojena.
Víceletý finanční rámec se měl proto podle očekávání stát hlavním tématem summitu EU, který v
Bruselu začal ve čtvrtek odpoledne. Oficiálně se na programu setkání premiérů a hlav států
nacházela budoucnost hospodářské a měnové unie nebo boj proti nezaměstnanosti mladých. Před
začátkem summitu se ale ukázalo, že jednání o rozpočtu budou na pořadu také. S kompromisem
z minulého týdne přitom nebyli poslanci spokojeni, i když v těchto otázkách podle nich určitý
posun nastal. Nakonec se však nové dohody mezi členskými zeměmi a Parlamentem podařilo
dosáhnout ještě před začátkem summitu. Bylo to poměrně překvapivé – o tom, že budou
oznámeny výsledky jednání, informovali lídři institucí jen s krátkým časovým předstihem. .. více

Zdroj: Evropský parlament, zpravodajství, 12. 6. 2013

Evropský parlament schválil reformu schengenského prostoru
Svoboda pohybu v rámci schengenského prostoru bude díky novým pravidlům, které prosadili
poslanci, lépe chráněna. Inspekční týmy budou v budoucnu moci provádět neohlášené kontroly
vnitřních hranic a zastavit pokusy o zavedení nelegálních kontrol. Balíček ke správě
schengenského prostoru, který Evropský parlament ve středu schválil, obsahuje dvojici nařízení.
První zavádí nový mechanismus hodnotící uplatňování schengenských pravidel, který umožní čelit
kritickým situacím. Druhé nařízení novelizuje Schengenský hraniční kodex a zavádí společná
pravidla pro časově omezené výjimečné znovuzavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích.
Balíček správy schengenského prostoru by měla Rada formálně schválit na podzim... více

Zpráva převzata ze zdrojů Zastoupení Evropské komise v ČR

Komise informuje o volném pohybu v EU
Schengenský prostor volného pohybu umožňuje cestovat bez jakýchkoli kontrol na vnitřních
hranicích více než 400 milionům občanů z 26 evropských zemí a stále většímu počtu osob ze
zemí mimo EU. Dne 3. 6. 2013 přijala Komise třetí kontrolní zprávu o stavu tohoto prostoru, která
je přehledem o jeho fungování, vydávaným dvakrát ročně. Tato zpráva podává jasný popis stavu
schengenského prostoru a zajišťuje tak jednotnost při uplatňování společných pravidel mezi všemi
zeměmi, jež jsou jeho součástí. Jedná se o členské země EU (s výjimkou Spojeného království,
Irska, Rumunska, Bulharska a Kypru) a dále Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Zpráva
hodnotí zejména: - uplatňování pravidel, - vydávání víz, - situaci na vnějších hranicích, - další
souvislosti. Znění zprávy v anglickém jazyce: .. více

MARCO POLO II

Komunitární programy EU na sklonku programovacího období – 2.díl
Komunitární programy jsou „finančním nástrojem Evropského společenství, který je 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, ověřeno 6.6. 2013) V druhém díle našeho seriálu představujeme
program MARCO POLO II, z oboru dopravy. Program podporuje přesun silniční nákladní dopravy
na vodní cesty a železnici. Snahou je kombinovat tyto možnosti tak, aby byl podíl silniční dopravy
co nejmenší. Cílovým stavem je pak vytvoření a zachování účinného a udržitelného dopravního
systému, který poskytne přidanou hodnotu, aniž by měl negativní dopad na ekonomickou, sociální
nebo teritoriální kohezi. Program je otevřen subjektům ze soukromého sektoru, především
podnikům a konsorciím podnikajícím v dopravě. Sem patří například letiště, akciové společnosti a
společnosti s ručením omezeným. Mohou mít sídlo v členském státě EU, státě EFTA nebo v
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http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/files/calls/docs/2013/full_call_text_2013.pdf


do této země, zejména
v letních měsících, cestuje a
překračuje tak hranice
schengenského prostoru.
Z toho důvodu přikládáme
v tomto čísle aktuality k
tématům doprava a vnější
hranice EU.
Věříme, že informace, které
v tomto vydání naleznete, Vám
pomohou zorientovat se
v činnostech střediska a
tématech týkajících se
Evropské unie, konkrétně
v právech občanů EU a
prioritách EU.
 
Přeji Vám příjemné strávení
dovolených a letních prázdnin.
 
Jan Kroutil

SLUŽBY 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

společnosti s ručením omezeným. Mohou mít sídlo v členském státě EU, státě EFTA nebo v
zemi, která kandiduje na členství v EU. Žadatelé ve svých projektech mohou kombinovat aktivity z
oblasti osobní a nákladní dopravy. Program však podpoří pouze ten projekt nebo tu část projektu,
která se zaměřuje na nákladní dopravu. Lze kombinovat dotaci z národního operačního programu s
podporou programu MARCO POLO II. Součet podpory z veřejných zdrojů v tomto programu je však
omezen, v závislosti na typu projektu. Horní limit podpory z veřejných zdrojů činí 35 % celkového
součtu způsobilých nákladů projektu (eligible costs). U projektů typu „Common Learning Actions“
dosahuje tento limit 50% součtu těchto nákladů. Do odhadu rozpočtu projektu se vedle
způsobilých výdajů zahrnují i výdaje nezpůsobilé, angl. non eligible costs. Finanční podpora EU se
v období 2007-2013 pohybovala v řádu stovek tisíc až jednotek milionů eur. Aktuální výzva
předkládání žádostí je zároveň i výzvou poslední, s termínem do 23. 8. 2013. Týká se tématu
vodních cest a železniční nákladní dopravy. Stručné a stejně tak i podrobné znění výzvy jsou
dostupné v anglickém jazyce, přičemž ekonomické a technické požadavky na žadatele uvádí až
plný text výzvy, kapitola 3.4, na straně 13 a 14: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-
funds/application-packs/2013/index_en.htm .. více

   AKCE EUROPE DIRECT LIBEREC

Akce pro specifické cílové skupiny – participace mládeže na veřejném dění 
EUROPE DIRECT Liberec organizuje ve spolupráci s Libereckou občanskou společností, o.s.,
seriál akcí z názvem Občanská půjčovna. Jedná se o semináře na středních školách a
vzdělávacích zařízeních s osobnostmi, které si daná škola půjčí. Téma a cíl těchto akcí jsme
představili v minulém čísle. V průběhu června jsme zrealizovali již dvě besedy. První z nich se
konala ve středu, 5. 6. 2013, na Gymnáziu F. X. Šaldy v Libereci. Druhý díl seriálu se pak
uskutečnil ve čtvrtek, 20. 6. 2013, na Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech. Účast posluchačů
na obou besedách byla poměrně vysoká. EUROPE DIRECT Liberec organizuje ve spolupráci s
Libereckou občanskou společností, o.s., seriál akcí z názvem Občanská půjčovna. Jedná se o
semináře na středních školách a vzdělávacích zařízeních s osobnostmi, které si daná škola půjčí.
Téma a cíl těchto akcí jsme představili v minulém čísle. V průběhu června jsme zrealizovali již dvě
besedy. První z nich se konala ve středu, 5. 6. 2013, na Gymnáziu F. X. Šaldy v Libereci. Druhý
díl seriálu se pak uskutečnil ve čtvrtek, 20. 6. 2013, na Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech.
Účast posluchačů na obou besedách byla poměrně vysoká. Dalších termíny těchto a jiných
podobných akcí se uskuteční na počátku školního roku 2013/2014 a budeme Vás o nich
informovat. Podrobněji o proběhlých akcích seriálu:.. více

   AKTUALITY - EU A NÁŠ KRAJ

Informace převzaty z periodika Liberecký zpravodaj, vol. VI/2013 a z www.liberec.cz: Liberec, 25.
6. 2013

Občan a strategie rozvoje města
Občané mají právo participovat na veřejném dění, také na komunální úrovni. Právě tuto možnost
mohou využít občané města Liberce, a to zapojením do procesu tvorby aktualizace strategie
rozvoje města Liberce 2014-2020. Obyvatelé Liberce byli vyzváni k podávání námětů na zkvalitnění
života ve městě a rovněž je prováděn názorový průzkum veřejnosti pomocí dotazníku. Ten je
možno vyplnit do konce července 2013. Více než dvacet otázek pokrývá témata, jakými jsou:
doprava, životní prostředí, bezpečnost, život ve městě a rozvoj. Elektronická verze k dispozici:..
více

Liberec, 17. 6. 2013

Stavba heliportu v nemocnici za finanční podpory EU
Konečně je to jisté. V Krajské nemocnici v Liberci bude stát přistávací plocha pro vrtulník
záchranné služby. Záchranáři tak již nebudou přistávat na vzdáleném letišti, ale přímo v areálu
nemocnice. Heliport s denním i nočním provozem bude na železné konstrukci nad současným
parčíkem a cestami. Traumacentrum, kde končí na životě ohrožení pacienti, se nachází nedaleko.
Více než dvacet metrů vysoký heliport spojí s traumacentrem tunel. Podle deníku MF Dnes bude
celý projekt stát bezmála 34 milionů korun a s vybudováním pomůže Evropská unie. .. více

Liberec, 13. 6. 2013 

Akce na podporu založení hospice v kraji
Rok 2013 je evropským rokem práv občanů. Obyvatelé, kteří patří mezi skupiny znevýhodněných
občanů, mají v mnoha ohledech ztížené podmínky k využívání svých práv. V Libereckém kraji
funguje řada zdravotnických zařízení a zařízení činných v oblasti sociálních služeb. Zatím však v
regionu chybí hospic. Podle zprávy z Libereckého deníku z 12. 6. 2013 vznikne hospic přestavbou
bývalého dětského domova v centru Liberce. Provoz v něm personálně zajistí Hospicová péče
Svaté Zdislavy, o.p.s., která také uspořádala akci s názvem „Zahradní slavnost – Benefice pro
hospic“. Slavnost se uskutečnila v Liberci, 13. 6., od 17,00 hodin, za účasti představitelů Kraje,
statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou a dalších hostů. Návštěvníci mohli zakoupením
dárku podpořit hospicovou péči v regionu. .. více
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Česká Lípa, 6. 6. 2013

Do České Lípy míří vysoká škola
Jedním ze strategických cílů, které si Evropská unie do roku 2020 vytkla, je podpora vzdělávání.
Konkrétně se jedná o zvýšení stávajícího podílu obyvatelstva s dokončeným vysokoškolským
vzděláním, ve věkové kategorii od 30 do 34. Česká republika se před dvěma lety zavázala ke
zvýšení tohoto podílu na 32%. K naplnění cíle na regionální úrovni by proto mohlo pomoci otevření
nové vysoké školy v Libereckém kraji. Podle MF Dnes bude Česká Lípa od nového školního roku
třetím městem v kraji, v němž bude sídlit vysoká škola. Míří sem Správní institut, zaměřený na
vzdělávání zejména v oblasti managementu, veřejné správy a regionálního rozvoje. Studentům
nabídne denní i dálkové studium ve třech oborech, a to jak v bakalářském, tak v magisterském
programu. Jedním bude Ekonomika - řízení lidských zdrojů, druhým Management cestovního
ruchu a hotelových služeb, a třetím Sociologie veřejné správy... více

   TIPY PRO ŠKOLY (zpráva převzata ze zdrojů Zastoupení Evropské

komise v ČR)

Soutěž o nejlepší diplomové práce – přihlášky již jen do 15. 7.
„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU" je projekt
vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování
o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky. Projekt realizuje Katedra světové
ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, ve spolupráci s
Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Koordinátor
uvedeného projektu vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je podnítit přínos nových myšlenek týkajících
se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity
vysokoškolských studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem studentů o evropské
záležitosti. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu. Do soutěže se může přihlásit
student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru, autor
diplomové práce v českém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku
Evropské unie. Termín pro zaslání přihlášky: do 15. července 2013.. více

Zpravodaj vydává Informační síť Europe Direct ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice.
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