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ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI A BOJ PROTI DISKRIMINACI

•

Progress – program EU pro zaměstnanost a sociální solidaritu na období 2007 –
2013

•

Progress zpravodaj, 1/08

•

Akce Marie Curie: Specifický program „Lidé“ (Sedmý rámcový program)

•

Správná praxe pro zaměstnavatele, sociální partnery a organizace: Iniciativa za zdravé
pracoviště

•

Report of the Employment Taskforce chaired by Wim Kok: Jobs, Jobs, Jobs –
Creating more employment in Europe. 2003.

•

Employment in Europe 2005

•

Employment in Europe 2006

•

European employment Services Legal base

•

Innovation through the European social fund

•

Social services of general interest in the European Union

•

Reconciliation of work and private life, 2005.

•

Wachstum und Jobs. Gemeinsam die Zukunft Europas gestalten (Ein Neubeginn für
die Strategie von Lissabon)

•

MISSOC 2004 Mutual information system on social protection: Social Protection in
the Member States of the European Union, of the European Economic Area and in
Switzerland.

•

Politique sociale et de l´emploi européenne: une politique pour les citoyens.
(L´Europe en mouvement)

•

Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny, Zelená kniha,
2005

•

Sociální agenda 2005 – 2010. Sociální Evropa ve světovém hospodářství. Pracovní
místa a příležitosti pro všechny, 2005

•

Sociální situace v Evropské unii v roce 2004 – přehled.

•

Strategie růstu a zaměstnanosti a reforma evropské politiky soudržnosti, 2006.

•

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany, 2001.

•

Social Inclusion in Europe 2006, National action Plans on social inclusion.

•

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, 2006.

•

Adequate and sustainable pensions, Synthesis report 2006.

•

Evropský hospodářský a sociální výbor: Program předsedkyně 2004-2006

•

CD: European Agency for Safety and Health at Work, 2004/2005.

•

Evropské monitorovací centrum pro rasismus a xenofobii: Rasismus a xenofobie
v členských státech EU. Trendy, vývoj a správná praxe. Výroční zpráva za rok 20032004.
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•

The impact of 7 July 2005 London bomb attacks on muslim communities in the EU

•

Policing racist crime and violence, A Comparative Analysis

•

Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie, 2005.

•

The Annual Report on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member
states of the EU, 2006.

•

Romové a Travelleři ve veřejných vzdělávacích systémech, přehled situace v členských
státech EU

•

Boj s diskriminací v Evropské unii

•

Rovnoprávnost v praxi – dovolání se spravedlnosti. Klíčové názory 2005.

•

Zavádění rovnosti do praxe. Akční program Společenství pro boj s diskriminací.

•

Rovnoprávnost v praxi. Klíčové názory 2004.

•

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávající věcí veřejnou. Ženy a věda v zemích
ENWISE, 2004.

•

Social agenda, July 2006

•

Social agenda, March 2006

•

Reconciliation of work and private life. A comparative review of thirty European
countries, 2005.

•

The business Case for Diversity, Good practices in the Workplace, 2005.

•

Equality, diversity and enlargement, 2003.

•

Age discrimination and European Law, 2005.

•

Equality and non-discrimination in an enlarged European Union, green paper, 2004.

•

Equality for women and men. European Community acts, 2005.

•

Report on equality between women and men, 2006.

•

European Social Fund in action, Success stories, 2006.

•

EQUAL: Success stories. Development Partnerships working against discrimination
and inequality in Europe

•

EQUAL: Guide for Development Partnerships. Learning from the experience of
EQUAL partnerships

•

EQUAL: Guide on Transnational Co-operation 2004-2008

•

EQUAL: Partnership Development Toolkit

•

EQUAL: Making Change Possible – A practical Guide to Mainstreaming, 2005.

•

EQUAL: Guide on Gender Mainstreaming, 2004.

•

A Roadmap for equality between women and men 2006 – 2010.

•

Making work pay, debates from a gender perspektive, 2005.

•

Soudek, T., Soudková V.: Bariéry mezi námi – očima cizinců, 2008.
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REGIONÁLNÍ POLITIKA, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

Politika soudržnosti 2007 – 2013. Poznámky a úřední texty, 2007.

•

DOČKAL, V. a kol.: Regionální politika EU a naplňování partnerství, 2006.
(knihovna č.60)

•

Budoucnost regionální politiky Evropské unie. Konferenční sborník, 2007.

•

Evropská unie regionům, 2004

•

Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. Třetí
zpráva Evropské komise o ekonomické a sociální soudržnosti, 2004.

•

Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální
soudržnosti, 2007.

•

Sociální a hospodářská soudržnost

•

Politika soudržnosti a města, Přínos měst a aglomerací k růstu a zaměstnanosti
v rámci regionů, 2006.

•

Regiony pro ekonomickou změnu – Inovace prostřednictvím regionální politiky EU,
2006.

•

Investing in Europe’s Regions and cities, Public and Private Partners for Growth and
Jobs, 2006.

•

A new partnership for cohension, convergence, competitiveness, cooperation, 2004.

•

Towards a new partnership for growth, jobs and cohension, May 2005.

•

Structural policies and European territories. Competitivness, sustainable development
and cohesion in Europe, from Lisbon to Gothenburg, 2003.

•

European Week of Regions and Cities, A political vision for 2007 – 2013.

•

Newsletter of the committe of the regions : Regions, Cities of Europe, No 54

•

Working for the regions. Regional Policy. (v angličtině, francouzštině)

•

Inforegio panorama: Best practice in regional development

•

Inforegio panorama: Energy and regional development

•

CD: Regions matter – EU Regional Policy and Structural Funds

•

CD: Biofuels to replace oil

•

CD: Motorways of the sea

•

CD: ministerstvo životního prostředí – publikace a periodika

•

Dělat více za méně. Zelená kniha o energetické účinnosti, 2005.

•

Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci,
2004.

•

Leader+ Magazine, č. 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2006,7/2007

•

Leader+ Magazine, zvláštní zaměření: Příspěvek programu Leader k růstu a
udržitelnému rozvoji, 2008/10
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•

Leader+ Magazine, zvláštní zaměření: Efektivní využívání přírodního a kulturního
dědictví, 4/2006

•

Leader+ Magazine, zvláštní zaměření: Zvyšování přidané hodnoty místních produktů,
3/2006

•

Leader+ Magazine, zvláštní zaměření: Využívání nového know-how a nových
technologií, 2/2006

•

Leader+ Magazine, zvláštní zaměření: Zvyšování kvality života na venkově, 1/2006

•

Výběr osvědčených postupů programu Leader+

•

EU’ROPLAN – Zpravodaj Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

•

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

•

PĚLUCHA a kol.: Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu
reforem SZP EU.

•

Evropská unie a zemědělství

•

České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci: cross
compliance, zvyšování konkurenceschopnosti (Program rozvoje venkova, VaV)

•

Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2004.

•

Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2005.

•

Integration of environment into EU agriculture policy – the IRENA indicator – based
assessment report, 2006.

•

Agriculture and environment in EU 15 – the IRENA indicator report, 2005.

•

The 2003 CAP reform (the common agricultural policy)

•

The Common Agricultural Policy explained

•

The 2003 CAP (Common Agriculture Policy) Reform

•

Genetic ResourcesResources in Agriculture

•

The agricultural situation in the EU, 2004.

•

The agricultural situation in the EU, 2005.

•

Rural development success stories, 2006.

•

Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2006

•

Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2005

•

Sustainable use and management of natural resources, 2005.

•

Environment and health, 2005.

•

Implementing the internal energy market, Annual report 2005.

•

Implementing the internal energy market, Annual report 2004.

•

Implementing the internal energy market, First benchmarking report, 2002.

•

Trans-European energy networks

•

Climate change and a European low-carbon energy systém, 2005.
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•

EU action against climate change: Leading global action to 2020 and beyond

•

The European environment, state and outlook 2005.

•

Urban sprawl in Europe, 2006.

•

The common agricultural policy – SUGAR REFORM

•

Land accounts for Europe 1990 – 2000. towards integrated land and ecosystem
accounting

•

Energy and environment in the european Union, 2006.

•

The changing faces of Europe’s coastal areas, 2006.

•

European environmental outlook, 2005.

•

How much bioenergy can Europe produce without harming the environment? 2006.

•

Household consumption and the environment, 2005.

•

The convention on Biological Diversity

•

Quality of bathing water, 2002.

•

Mountainous areas of the European union

•

Using the market for cost-effective environmental policy, 2006.

•

Priority issues in the Mediterranean environment, 2006.

•

Progress towards halting the los sof biodiversity by 2010

•

Gesunde Lebensmittel für Europas Bürger. Die Europäische Union und die
Lebensmittelqualität. (Europa in Bewegung)

•

Rybářská politika Evropské unie

•

Rybolov a chov ryb v Evropě, č. 27, prosinec 2005

•

Rybolov a chov ryb v Evropě, č. 29, červen 2006

•

Finanční nástroj pro řízení rybolovu, 2004.

•

Buying green! A handbook on environmental public procurement, 2004.

•

Healthy People in a Healthy Environment. Environmental impacts on health: better
understanding for better protection.

•

Evropská agentura pro životní prostředí

•

Strategie Evropské agentury pro životní prostředí 2004 – 2008

•

Environment for Europeans. Magazine of the DG for the Environment, 2006. (No. 22,
23, 25)

•

Udržitelná a bezpečná doprava

•

Udržitelná obnova měst

•

Změň se. Ztlum. Vypni. Recykluj. Choď. Přijmi závazek!

•

Děti, aby byly a žily (příspěvky jsou doplňkem výzkumného úkolu odcizování člověka
přírodě)

•

Dělat více za méně. Zelená kniha o energetické účinnosti, 2005.
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•

Implementing the Internal Energy Market. Annual Report 2004.

•

Jakost vod ke koupání. Souhrnná zpráva, 2005.

Publikace Ministerstva životního prostředí ČR:
- Města pro lidi. Koncepce snižování automobilové dopravy – příklady evropských měst.
- Děti na cestách – bezpečně po městě
- Cyklistika pro města
•

Regional Developement, Practical Guide. 2009. 38 stran. European
Parliament.Angličtina.

ROZVOJOVÁ POLITIKA

•

Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o
provádění vnější pomoci v roce 2005

•

Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice Evropského společenství a o
provádění vnější pomoci v roce 2004

•

CD: EuropeAid: Seznamte se

•

Annual Report 2005 on the European Community’s development policy and the
implementation of external assistance in 2004

•

European solidarity with the victims of humanitarian crises. Humanitarian aid and the
European Union. (Europe on the move)

•

Pocketbook on Candidate Countries and Western Balkan Countries, 2006.

•

Hope after Disaster. Humanitarian Aid. Annual Review, 2005.

•

Beyond the Tsunami. The impact of the EU´s response one year later.

•

Hope after disaster, 2005.

•

EuropeAid, Co-operation Office

•

EuropeAid, kooperační kancelář

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA
•

Nejdůležitější ukazatele Evropské nadace pro odborné vzdělávání v roce 2004. (ve
slovenštině)

•

The Magazine: Education and culture in Europe, 2006.

•

Eurydice – evropská informační síť o vzdělávání

-

Focus on the Structure of Higher Education in Europe, National Trends in the
Bologna Process, 2006/07. (v angličtině, němčině a francouzštině)

-

Higher Education Governance in Europe – Policies, structures, funding and academic
staff, 2008. (v angličtině, francouzštině)
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-

Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education

-

Key Data on Education in Europe, 2005

-

Key Data on Education in Europe, 2007 (v angličtině, francouzštině, němčině)

-

School Autonomy in Europe – Policies and Measures

-

Levels of Autonomy and Responsibilities of Teachers in Europe (v angličtině,
francouzštině)

-

Key Data on Teaching Languages at Schoul in Europe, 2008 (v angličtině,
francouzštině)

•

The history of European cooperation in education and training, Europe in the making
– an example, 2006.

•

It´s your Europe – Living, learning and working anywhere in the EU (Europe on the
move)

•

Erasmus – Mundus- Masters Courses Kompendium, 2006.

•

Erasmus Guide – studying in the Czech Republic

•

Study in the Czech Republic (Study Programmes Offered in Foreign Languages)

•

Sokrates – Guidelines for applicants, 2000.

•
•

eTwinning – vzdělávací projekty škol v Evropě (Česká republika)
Panorama: Mass vocational education and training in Europe, Classical models of the
19th century and training in England, France and Germany during the first half of the
20th.

•

Panorama: Vocational education and training in Austria, short description, 2006.

•

Panorama: Practiques innovantes en formation et enjoux pour la professionnalisation
des acteurs / Innovative practices in the field of training and related professional
development issues, 2005.

•

Panorama: Vocational education and training in Finland, 2006.

•

Evropská jazyková cena Label 2007

•

Evropská jazyková cena Label 2006

•

Promoting language learning and linguistic diversity. An action plan 2004 – 2006.

•

CD: Projekt, implementace alternativních vzdělávacích pomůcek do výuky o EU

Informační brožurky:
- 10 let vzdělávacího programu SOCRATES
- Program EU pro neformální výchovu a vzdělávání MLÁDEŽ 2000 – 2006
- Eurodesk
- Program Mládež v akci
- Mezinárodní výměny mládeže
- eTwinning měsíčník
- Centrum pro studium vysokého školství
- Leonardo da Vinci
- Leonardo da Vinci – Kompendium projektů 2007 Česká republika
- Erasmus
- Grundtvig
- Grundtvig v příbězích
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-

Grundtvig v číslech
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy(NAEP)
Fond pro podporu spolupráce škol České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a
Norska (2006-2010)
Island, Norsko, Lichtenštejnsko očima českých studentů a pedagogů
Projektová spolupráce škol, … aneb jak na zkušenou do Norska, Lichtenštejnska a
na Island
Evropská dobrovolná služba
Dobrovolnictví
… a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu
Mládež v akci
Erasmus Mundus
The Education System of the Czech Republic
EuroKompas 1, 4 – čtvrtletník na podporu vzdělávání a mobility v Evropě
Euroregion Nisa – Školský informační portál
Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdelávanie v roku 2004
Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2005 – 2006
Live and Learn, the ETF magazíne, No. 5, 2006
Eurydice: The information network on education in Europe
European Commision: Science & Technology fellowship programme in China

DALŠÍ POLITIKY EU

•

European governance. Preparatory work for the white paper, 2002.

•

Who’s who in the European Union? 2003/04 edition

•

Official directory of the European Unoin, 2005.

•

Public service review: European Union, 2004.

•

Public service review: European Union, issue 12.

•

Panorama: Trends and skill needs in tourism, 2005.

•

Cedefop: Typology of knowledge, skills and competences, 2006.

•

Cedefop: Work programme, 2006.

•

Cedofop: European journal of vocational training, 2006.

•

Cedofop: Publication and database cataloque 2006 – 2007

•

Cedofop: Annual report 2005

•

Cedofop: Promoting lifelong learning for older workers, an international overview,
2006.

•

Cedofop: ICT skills certification in Europe, 2006.

•

Protidrogová strategie EU na období 2005 - 2012

•

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost: Stav drogové
problematiky v Evropě. Výroční zpráva za rok 2005.
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•

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost: Stav drogové
problematiky v Evropě. Výroční zpráva za rok 2006.

•

Zpráva o politice hospodářské soutěže, 2004

•

Report on Competition Policy, 2004.

•

Competition Policy Newsletter, 2006.

•

EU productivity and competitiveness: An industry perspective, Can Europe resume the
catching-up process?

•

Politika hospodářské soutěže v Evropské unii a spotřebitel

•

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR: Výroční zpráva o činnosti Evropského
spotřebitelského centra pro ČR za rok 2006

•

Evropské spotřebitelské centrum pro ČR: Výroční zpráva o činnosti Evropského
spotřebitelského centra pro ČR za rok 2007

•

Jak reklamovat zboží koupené v Evropské unii? (leták)

•

Práva cestujících v letecké dopravě

•

Zajišťování řádného řízení podniků. Politika EU v oblasti práva společností a řízení
podniků.

•

Deterring Fraud by Informing the Public (Round Table on Anti-Fraud
Communication)

•

From farm to fork. Safe food for Europe´s consumer. (Europe on the move)

•

Televize v Evropě: regulace, politika a nezávislost. Monitorující zprávy 2005

•

Thierry Vissol: Is there a case for an EU information television station?

•

Ein Europa der Völker bauen. Die Europäische Union und die Kultur. (Europa in
Bewegung – v němčině a francouzštině)

•

Bross, S.: Úvahy o státotvorném procesu v Evropě (Bulletin Občanského institutu č.
204, srpen 2008)

•

Isensee, J.: Účelový svazek nebo hodnotové společenství (Bulletin Občanského
institutu č. 207, listopad 2008)

•

Katedrála a krychle. Úvahy o evropských hodnotách. Občanský institut, Praha 2008

•

Evropské hodnoty – existují vůbec? (informační leták Občanského institutu)

•

Volby do Evropského parlamentu: Co mohou změnit? Evropské hodnoty, Praha 2008

VĚDA A VÝZKUM

•

Řízení Evropského výzkumného prostoru - klíč občanské společnosti od laboratoře,
2004.

•

Inovační podnikání & transfer technologií, 2005.
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•

Information Society Technologies 2005-2006 – Strategies for Leadership

•

Panorama: Identification of skill needs in nanotechnology, 2006.

•

Příručka: Ochrana duševního vlastnictví

7. rámcový program pro výzkum a vývoj:
- 7. rámcový program EU
- Práva k duševnímu vlastnictví v 7. rámcovém programu
- Projekty „Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitosti pro MSP
- Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a
Kapacity)
- Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER)
- Technologické centrum AV ČR
- Akce Marie Curie – Specifický program „Lidé“
- SMEs in FP7: a hands-on guide
- Research for SMEs

ZDRAVÍ

•

EU průvodce. Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského
hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech, 2006.

•

Medicinské informační centrum pro evropské projekty: Perspektivy politiky výzkumu a
vývoje EU ve zdravotnictví.

•

European guidelines for quality assurance in brest cancer screening and diagnosis

•

Transforming the European healthcare landscape, 2006.

•

Resource book of eHealth projects, 2002 – 2006.

DOPRAVA

•

Bezpečnější a čistější lodní doprava v evropské unii, 2006.

•

New customs transit systems for Europe, 2001.

•

Reducing emissions from the energy and transport sectors, 2006.

•

EU energy and transport in figures, statistical pocketbook 2005.

•

Road transport, Europe on the move, 2004.

•

Trans-European Transport Network, Revised proposals on guidelines and financial
rules 2004.

•

Europe at a crossroads. The need for sustainable transport. (Europe on the move)

•

Road Transport Policy, Open roads across Europe, 2006.

•

White Paper, European transport policy for 2010: time to decide, 2001.
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•

The annual energy and transport review for 2004

•

European energy and transport, Trends to 2030

•

Evropa v pohybu, udržitelná mobilita pro náš kontinent, 2006.

Program Evropa pro občany:
• Program Evropa pro občany 2007 – 2013 (průvodce programem)
• A Europe of cities and citizens
• Europe for Citizens 2007 - 2013
• Town twinning projects on Social Inclusion (brochure of best practices)
• Active European Citizenship – Golden Stars Awards (The book of awarded projects –
Town twinning and Civil society projects
• CD: Two Ways to Town-twinning
• Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001-2006)

PODNIKÁNÍ V EU

•

Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, 2006 (také CD)

•

CD: Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU

•

CD: Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích (Belgie, Švédsko,
Velká Británie, Estonsko, Rakousko)

•

Volný pohyb služeb v otázkách a odpovědích, 2006

•

Poskytování služeb v SRN, 2006

•

Jak podnikat ve službách na území Německa? 2006

•

Jak podnikat v Sasku

•

Nová definice malých a středních podniků, 2006

•

Evropská charta pro malé podniky, 2004

•

Zpráva o provádění Evropské charty pro malé podniky, 2005

•

Zodpovědné podnikání. Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních
podniků, 2004

•

Evropská charta pro malé podniky – Výběr osvědčených postupů pro rok 2006

•

Příručka pro začínající podnikatele v České republice, 2006

•

Podnikání bez bariér, identifikace přetrvávajících překážek na vnitřním trhu EU, 2008
(také CD)

•

CD: Podnikání bez bariér, identifikace přetrvávajících překážek na vnitřním trhu EU,
2008

•

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky, 2008 (také
CD)
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•

CD: Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky, 2008

•

Export v kostce. Nabídka služeb státu pro exportéry, 2006

•

Zodpovědné podnikání. Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních
podniků, 2004.

•

Helping businesses grow. A good practice guide for business support organisations,
2002.

•

Helping to create an entrepreneurial culture. A guide on good practices in promoting
entrepreneurial attitudes and skills through education, 2004.

•

Helping businesses overcome financial difficulties. A guide on good practices and
principles on restructuring, bankruptcy and a fresh start, 2002.

•

Poradenství a služby pro podnikatele v Libereckém, Královehradeckém a
Pardubickém kraji, vydal Enterprise Europe Network 2008

PRÁCE V EU

•

Žijeme, pracujeme a studujeme v jiné zemi EU – přehled vašich základních práv

•

Hledání pracovního místa v rozšířené Evropě - EURES

•

Finding a job in Europe – EURES

•

Europass – otevírá dveře ke studiu a práci v Evropě

•

Národní centrum Europass ČR 2005 – 2007: Zpráva o činnosti

•

Průvodce EU – zdravotní péče při pobytu ve státech EU, EHP a Švýcarsku

•

Možnosti uplatnění v orgánech a institucích Evropské unie

Informační brožurky
- Máte zájem pracovat v evropských zemích? – Využijte služeb EURES
- Život a práce v Irsku
- Práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat
na území členských států – Směrnice 2004/38/EC
- Často kladené otázky z oblasti sociální politiky
- Uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii
- Evropská unie a senioři
- Cestování po Evropě
- Solvit – efektivní řešení problémů vnitřního trhu
- State social support
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – informační brožurky:
- Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
- Shrnutí výroční zprávy za rok 2003
- Shrnutí výroční zprávy za rok 2004
- Zajištění ochrany a bezpečnosti pro pracovníky se zdravotním postižením
- Máte právo na práci, která neohrožuje vaši bezpečnost a zdraví – rady pro mladé
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ČERPÁNÍ Z FONDŮ EU

•

Centrum pro regionální rozvoj: Jak připravit a řídit projekt „v kostce“

•

Příklady dobré praxe: Úspěšné projekty strukturálních fondů EU a dotací ČR, 2008.

•

Průvodce fondy EU 2007 – 2013

•

Dotační věstník, č. 5, 6, 7-8

•

Dotace (poradce pro evropské fondy), č. 9, 10, 11

•

Ministerstvo pro místní rozvoj: Evropské fondy a my

•

Abeceda fondů Evropské unie 2007 – 2013

•

Možnosti využití evropských fondů v Libereckém kraji v letech 2007 – 2013

•

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Průvodce podnikatele Operačním programem
podnikání a inovace, 2007.

•

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Obecné nařízení ke strukturálním fondům a Fondu
soudržnosti pro období 2007 – 2013

•

MMR: Specifická nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro období
2007 – 2013

•

MPO: Úspěšné projekty v OPPP – inspirace pro budoucnost, 2007.

•

MMR: Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006.

•

MPO: Výroční zpráva Operačního programu Průmysl a podnikání 2006.

•

MPO: Výroční zpráva Operačního programu Průmysl a podnikání 2007.

•

MPO: Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace, 2007.

•

Operační program Životní prostředí – měsíčník Priorita.

•

MŠMT: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013.

•

Evropský sociální fond 2007 – 2013. Nové operační programy.

•

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost:
-

Příručka pro žadatele

-

Manuál pro publicitu

-

Horizontální témata

•

Evropský sociální fond: 50 let investic pro lidi

•

Evropský sociální fond: Investice do vaší budoucnosti

•

Třetí sektor, druhá šance (projekty realizované z ESF)

•

Programy Iniciativy společenství Equal: Sborník produktů

•

European Social Fund in the Czech Republic in 2004 – 2006. ESF Good Practice
Examples.
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•

Ministerstvo zemědělství: Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

•

Program rozvoje venkova (leták)

•

Jak a kde dostanete potřebné informace nejen o podporách z programu EAFRD
(leták)

•

Ministerstvo zemědělství: Úspěšné realizované projekty z Operačního programu
Zemědělství

•

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Národní rozvojový plán 2004-2006. (v češtině a
angličtině)

•

SROP – úspěšná cesta k dotacím Evropské unie ve Středních Čechách, 2006.

•

Fondy EU: Glosář základních pojmů. 2005

•

Fondy EU: Horizontální priority strukturálních fondů (rámec podpory Společenství
2004 – 2006)

•

Základní principy přípravy projektů v rámci fondů EU (dokumentované na
případových studiích), 2004

•

Společný regionální operační program: Metodika zpracování povinných příloh
projektu. Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, 2004

•

Krok za krokem SROPem, 2004

•

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech. Příklady úspěšných
projekty SROP, 2006

•

Průvodce podnikatele Operačním programem Průmysl a podnikání, 2004

•

Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP, 2005

•

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (jako jedna z možností podpory
z Evropského sociálního fondu)

•

Operační program Infrastruktura, 2004

•

Výroční zpráva o Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
v České republice za rok 2004

•

Podpora umění a kultury z Evropské unie

•

Projekty Fondu soudržnosti

•

CD: Dokumenty fondu soudržnosti České republiky

•

CD: ROP Severovýchod a veřejná podpora v praxi

•

Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti, 2005

•

Projekty financování z nástroje ISPA, 2004

•

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Rekapitulace Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA v České republice v letech 2004 - 2006

•

Best Praktice. Interreg IIIB, Interregn IIIC. Zkušenosti z období 2000 – 2005.

•

Interreg IIIA (CZ – DE). Úspěšným projektům ani hranice nebrání.

•

Interreg IIIA (CZ – PL). Úspěšným projektům ani hranice nebrání.
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•

Příklady úspěšných projektů. Podpora kapacit škol MSK v předkládání přeshraničních
projektů

•

Jak na evropské dotace. Příklady úspěšných českých projektů.

•

DVD: Eurovzdělávání – 6 dílný vzdělávací pořad (představení projektů realizovaných
v rámci Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů)

•

Fond pro podporu spolupráce škol České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a
Norska 2006 – 2010

•

CD: Partnerství pro Liberecký kraj, videopořad o realizaci projektu

•

Veletrh komunitárních programů v Ústí nad Labem: Nástroje Evropské komise pro
financování Vašich projektů, 2008

•

Komunitární programy: Jak úspěšně žádat z finančních prostředků Evropské komise,
2009

•

Partnerství pro strukturální fondy. Analýza partnerství mezi veřejnou správou a
nevládními neziskovými organizacemi v zemích střední a východní Evropy. 2008

•

CD: Komiks o politice soudržnosti. 2008

•

CD: Příklady projektů dobré praxe ESF z období 2004 – 2006. OP Rozvoj lidských
zdrojů. Jednotný programový dokument pro Cíl 3. Program iniciativy společenství
EQUAL. 2008

•

Rady a praktická doporučení pro publicitu a propagaci ESF v ČR v období 2007 –
2013. Pro informační pracovníky ESF. 2008

DALŠÍ PUBLIKACE

•

Revue PROSTOR: Spor o evropské hodnoty – klíč ke společné budoucnosti, 2008.

•

Brány Evropské unie otevřeny – informační brožura pro věřící

•

CzechInvest: City Invest (ekonomické ukazatele v jednotlivých krajích)

•

Evropské agentury pro vás pracují v celé Evropě

•

CD: Technologický profil České republiky (inovační prostředí v ČR, inovační proces,
databáze Technologický profil ČR, Mezinárodní spolupráce ČR), 2008.

•

CD: Zpráva LOGON 2000, 2002

•

České předsednictví v Radě EU: Entropa. 2009

•

VIA LUCIS 1989-2009, Česká společnost ve fotografii

•

Evropa bez bariér – Studentská výstava plakátů 2009

•

Europeans on the move, Portraits of 31 mobile workers

•

May Day, Zoung Literature from the Ten New Member States of the European Union.

•

Wie die Europäer sich selbst sehen. Aktuelle Themen im Spiegel der öffentlichen
Meinung
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•

Performing Artists European Social Action.

•

Recettes typiques. Un voyage culinaire a travers les nouveaux Etats membres de
l´Union Européenne.

•

L´Euro. Notre monnaie.

•

L´Union européenne élargie aux Nations unies: Le choix du multilatéralisme.

•

Hablamos de Europa

•

CD: Zamyšlení nad Evropou

•

CD: Official Journal of the European Union

•

Vstup ČR do Schengenu – informace pro cizince

•

Cestování po Evropě

•

25 years of communication in Europe. Club of Venice 1986 – 2011.

•

Glosář: Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie, 2004. (knihovna č. 44)

•

European Parliament: Fact Sheets on the European Union, 2004 (také CD)

•

Jak funguje Evropská unie. Váš průvodce po institucích EU. (v češtině, francouzštině,
španělštině)

•

Lepší život v Evropě. Jaké výhody vám přináší jednotný trh Evropské unie. (Evropa
v pohybu – v češtině, angličtině, němčině)

•

Svoboda, bezpečnost a spravedlnost pro všechny. Spravedlnost a vnitřní záležitosti
v Evropské unii. (Evropa v pohybu)

•

Ve službách evropských občanů. Co pro vás dělá Evropská komise. (Evropa v pohybu
– v češtině, angličtině, němčině)

•

Přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Průvodce pro
uživatele)

•

DVD: Evropská unie (vydáno Informační kanceláří Evropského parlamentu)

•

CD: Soudní dvůr Evropských společenství, 2005

•

Průvodce pro novináře po Evropské unii

•

Evropská unie v kostce

•

Volbou je Lisabonská strategie. Reformy pro rozšířenou Unii.(zpráva Evropské
komise pro zasedání Evropské rady 2004)

•

Rok v Evropě – 2005 (v češtině, angličtině)

•

Rozšíření EU – 20 mýtů a skutečností o rozšíření, 2006.

•

Souhrnná zpráva činnosti Evropské unie, 2006

•

Statistical portrait of the european union 2007

•

Key figures on Europe. Statistical pocketbook 2006

•

Key publication of the European Union, 2004.

•

Key publications of the European Union, publication offering statistics on a wide
range of subjects

17

•

Key facts and figures about Europe and the Europeans

•

Internal Market Strategy priorities 2003-2006

•

First Report on the implementation of the Internal Market Strategy 2003-2006

•

Second Report on the implementation of the Internal Market Strategy 2003-2006

•

Agenda 2000. Stärkung und Erweiterung der Europäischen Union (Europa in
Bewegung)

•

More unity and more diversity. The European Union´s biggest enlargement. (Europe
on the move – v angličtině, němčině, francouzštině)

•

European Economic and Social Committee: President’s report 2002-2004

•

European Economic and Social Committee: President’s report 2004 – 2006

•

The European Economic and Social Committee: a bridge between Europe and
organised civil society.

•

A European Union strategy for sustainable development

•

European integration and European public

•

Directorate General for Development

•

Evropská ekonomická integrace není je věda, podpora OEZ ČR

•

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice: Národní plán
zavedení eura v České republice, 2007.

•

CD: Národní plán zavedení eura v České republice

•

Příprava České republiky na zavedení eura

•

Bylo zavedení eura příčinou zvýšení cen?

•

Krátký průvodce eurem

•

Jedna měna pro jednu Evropu – Cesta k euru.

•

Euro v rozšířené Evropské unii.

•

Ústav mezinárodních vztahů Praha: Mezinárodní politika, č. 3/2007 (hlavní téma –
euro)

•

EMU and the euro: how enterprises could approach the changeover. 1997.

•

Na cestě k růstu. Ekonomika Evropské unie. (Evropa v pohybu)

•

Souhrnný rozpočet Evropské Unie pro rozpočtový rok 2005. Číselné údaje.

•

Rozpočet EU na rok 2006

•

Rozpočet EU na rok 2007

•

Finanční výhledy 2007 – 2013. Přidaná hodnota a realizační nástroje. (v češtině a
angličtině)

•

Finanční zpráva 2005 (souhrnný přehled)

•

Finanční zpráva 2004 (souhrnný přehled)

•

Zpráva o činnosti, Výroční zpráva za rok 2004
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•

Zpráva o činnosti, Výroční zpráva za rok 2005

•

CD: Výroční zpráva

•

Evropská investiční banka. Statut a další ustanovení.

•

Evropská investiční banka. Výroční zpráva za rok 2004.

•

Modernizace účetního systému EU

•

Evropský účetní dvůr

•

Financial Report, Annual Report 2005

•

Statistical Report, Annual Report 2005

•

Financial Report 2005

•

European Union, Public Finance, 2002.

•

European commission : European Economy, No. 1 - 6 / 2005

•

European commission : European Economy, No. 2, 5 / 2006

•

European commission : European Economy, Special Report No. 2, 4 / 2005

•

European commission : European Economy, Special Report No. 1, 2 /2006

•

Der Haushalt der Europäischen Union: Was geschieht mit Ihrem Geld? (Europa in
Bewegung – v němčině a francouzštině)

•

European economy. Enlargement Papers. Progress towards meeting the economic
criteria for accession: 2005 Country assessment

•

The 2004 Update of the Broad economic policy guidelines, for the period 2003 – 2005

•

Talking about the euro, 1997.

•

EMU and the euro: how enterprises could approach the changeover, 1997.

•

European economy news, No. 4, 2006

•

Info (The information magazine of the European Investment Bank Group), No. 2, 2006

•

Lisabonská smlouva – konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o
fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy

•

Když se řekne Lisabonská smlouva… Perspektiva fungování Evropské unie podle
nového smluvního rámce (2008)

•

PARLAMENTNÍ INSTITUT: Lisabonská smlouva – co nového by měla přinést?
2008. (knihovna č.46)

•

Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, 2011.

•

Nařízení rady (ES) č. 1083/2006, 2011.

•

Co potřebujete vědět o Lisabonské smlouvě, 2009.

•

Evropský veřejný ochránce práv, Výroční zpráva 2005.

•

ACP-EU Partnership Agreement, signed in Cotonou on 23 June 2000

•

EU Guidelines on Human rights, 2005.
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•

Report on the situation of fundamental rights in the European union and its member
states in 2004, volume I

•

Report on the situation of fundamental rights in the European union and its member
states in 2004, volume II

•

Direktory of legal gazettes in Europe – 2006, European Forum of Official Gazettes

•

The evolution of labour law (1992-2003) – Volume 2: National reports

•

The evolution of labour law (1992-2003) – Volume 1: General report

•

Kampaně pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 2005.

•

Iniciativa za zdravé pracoviště

•

CD - European agency for Safety and Health at Work 2004/2005.

•

FORUM 15: European agency for Safety and Health at Work, 2006.

•

FORUM 16: European agency for Safety and Health at Work, 2006.

•

MAGAZINE 9: European agency for Safety and Health at Work, 2006.

•

MAGAZINE 8: European agency for Safety and Health at Work, 2005.

•

European agency for Safety and Health at Work: Annual Report 2004

•

European agency for Safety and Health at Work: Annual Report 2005

•

Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises, 2004.

•

Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises, 2005.

•

Expert forecast on emerging physical risks related to occupational safety and health,
2005.

•

Reducing the risks from occupational noise, 2005.

•

Noise in figures, 2005.

•

Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen, 1999.

•

Vaše otázky týkající se Soudního dvora Evropských společenství

•

Soudní dvůr: Složení, pravomoci a řízení

•

Soudní dvůr: Řízení a dokumenty

•

Soudní dvůr: jeho judikatura

•

Soud prvního stupně Evropských společenství

•

Soudní dvůr evropských společenství: Výroční zpráva 2005

•

Smlouva o Ústavě pro Evropu

•

Průvodce pro občany. Ústava pro Evropu. Ústava přijatá hlavami států nebo
předsedy vlád.

•

BUREŠ, HOŘEJŠOVÁ a kol.: Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, 2005

•

Dokonalejší a lepší právní úprava – jednoduché vysvětlení

•

Evropský veřejný ochránce práv – Na první pohled

•

Evropský veřejný ochránce práv, Výroční zpráva 2005, výtah a statistiky
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•

Evropský veřejný ochránce práv – Mohl by Vám pomoci? (Příručka a formulář
stížnosti)

•

Evropský ombudsman: Výroční zpráva 2003

•

Evropský veřejný ochránce práv: Výroční zpráva 2005 – výtah a statistiky.

•

Evropský veřejný ochránce práv: Evropský kodex řádné správní praxe, 2005.

•

What can the European Ombudsman do for you?

•

The European Ombudsman - Origins, Establishment, Evolution, 2005.

•

The Unfair commercial Practices Directive – new laws to stop unfair behaviour

•

CD: Úřední věstník Evropské unie, 2006.

•

CD: Úřední věstník Evropské unie, právní předpisy + informace o oznámení

•

České předsednictví EU 2009 – otázky a odpovědi

•

Osmnáctiměsíční program Rady (vypracovaný budoucím francouzským, českým a
švédským předsednictvím)

•

České předsednictví EU 2009 - Průvodce pro novináře

•

První rok členství ČR v EU

•

RAK: České evropanství – České národní dějiny v evropském kontextu, 2006.

•

Ministerstvo vnitra ČR: Veřejná správa v České republice, 2005.

•

Česká cesta do EU 1968-2004

•

Česká republika – Vaš partner (Srbsko a Černá hora)

•

Czech Republic – Your Partner (Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden), 2004.

•

Czech Republic – Your partner ( Estonia, Latvia, Lithuania), 2004/2005.

•

Czech Republic – Your partner ( Estonia, Latvia, Lithuania), 2006/2007.

•

Odstraňování bariér konkurenceschopnosti EU a ČR. Záznam z příspěvků
přednesených na konferenci pořádané v Poslanecké sněmovně PČR, dne 30. října
2008 Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie.

•

Kulturní akce českého předsednictví

•

CD: Zamyšlení nad Evropou

•

EVROPSKÁ KOMISE: Glosář, 2004 (knihovna č.44)

•

Ústav mezinárodních vztahů Praha: Evropská integrace a evropská veřejnost, 2006.

•

Závěry z konference Evropa jako téma komunikace, 2006

•

EVROPSKÁ KOMISE: ABC práva Evropských společenství, 2004. (knihovna č. 43)

•

ABC práva Evropských společenství, 2004.(knihovna č. 44)

•
PERIODIKA
•

Evropské noviny
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•

Česká spořitelna: Měsíčník EU aktualit

PRO DĚTI, STUDENTY A UČITELE
•

Jsme v EU, buďme v obraze. Pracovní sešit s učebními texty, 2006.

•

Jsme v EU, buďme v obraze 2. Bariéry konkurenceschopnosti, 2008

•

Bariéry konkurenceschopnosti

•

CD: Jsme v EU, buďme v obraze

•

Poznejte Evropu!

•

Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě, projekt Společnosti Člověk v tísni

•

DVD: filmy k projektu Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě:
-

Současné nedemokratické režimy (DVD + pracovní sešit)
Trezorové filmy: Deset bodů (režie Milan Maryška)
Ticho (režie Milan Peer)
Muž, který přecenil českou duši aneb útěky Josefa Brykse (režie Ján Novák)
Přerušené jaro – srpen jako kladivo (režie Milan Maryška)
Swingtime (režie Jaromír Polišenský)

•

CD: EU do škol - modelové hodiny o EU pro obchodní akademie (ve skladu)

•

EUROPANOSTRA – Sborník studentských prací , 2007.

•

Rozbouřené vody – komiks o Evropském parlamentu

•

Centrum pro komunitní práci. Manuál k soutěži: Jak se stát aktivním evropským
občanem?

•

CD: Eurotour II (ve skladu)

•

CD: Ahoj Evropo – Průvodce mladých Evropu a Evropskou unií

•

CD: Sborník vítězných prezentací studentů středních škol Moravskoslezského kraje na
vybraná témata týkající se Evropské unie

•

CD: Evropa: Výlet časem (SUKDOLÁKOVÁ)

•

CD: Konec železné opony (SUKDOLÁKOVÁ)

•

CD: Od praotce k unii

•

Cestou po Evropské unii (hra pro děti)

•

12 aktivit o Evropě (balíček metodických materiálů pro výuku o EU)

•

Evropa 2045

•

Rozhoduj o Evropě. Modelové zasedání Rady EU a Evropské rady.

•

Evropa 2045 Metodický manuál pro učitele

•

Českoslovenští političtí vězni, Životní příběhy; Tomáš Bouška, Klára Pinerová, Michal
Louč

Informační centrum pro mládež – brožurky pro studenty:
- Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR i v zahraničí
- Práce v zahraničí
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-

Studium v zahraničí
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