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Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Punt Europe Direct  

podczas Dni Torunia 2013 

2. Wieczór Europejski 
„Obywatelstwo UE  
- status i prawa obywatela 

Unii Europejskiej” 

3. Seminarium „Nowoczesne 
technologie a efektywność 
energetyczna - inteligentne 

budynki” 

4. Konferencja „Nauczyciel - 

obywatel Unii Europejskiej” 

5. Dyżury eksperta do spraw 
funduszy europejskich  

- 6 i 14 lipca 2013 r. 

6. Z Unią Europejską na TY 

7. Dzień Europy  

w Świedziebni 

8.Dziecko w Europie 

2. Wieczór  Europejski „Obywatelstwo UE - status  

i prawa obywatela Unii Europejskiej” 

1. Punkt Europe Direct podczas  

Pikniku Rodzinnego 2013 

 22 czerwca Punkt Informacji Europejskiej Europe  
Direct – Toruń wraz z Wydziałem Technicznym był obecny  
podczas pikniku rodzinnego na Błoniach Nadwiślańskich,  
otwierającego Święto Miasta 2013.  

Piękna pogoda oraz mnóstwo atrakcji przycią-
gnęło rzesze Torunian.  Europejskie Koło Fortu-
ny budziło duże zainteresowanie zarówno 
wśród najmłodszych, jak i seniorów, którzy 
chcieli sprawdzić swoja wiedze nt. Unii Europej-
skiej. Dla tych, którzy chcieli dowiedź się więcej 
nt. aktualnych działań UE, dostępne były publi-
kacje europejskie.  

 Toruń obchodzi swoje Święto Miasta  
24 czerwca — w dniu świętego Jana  Chrzciciela, 
patrona Torunia. Tradycyjnymi punktami obcho-
dów są pokazy artystyczne, koncerty, wystawy 
konkursy i występy toruńskich zespołów tanecz-
nych, swoje umiejętności prezentują też toruńscy 
aktorzy i sportowcy. Wyjątkowym punktem    
tegorocznego programu było odsłonięcie kolej-
nych dwóch mosiężnych „katarzynek” w Pierni-
kowej Alei Gwiazd. 

Czy znasz swoje prawa jako 
obywatel Unii Europejskiej? 
Skąd wzięła się idea obywatel-
stwa europejskiego oraz jaka 
jest świadomość społeczna  
nt. korzyści z niego wynikają-
cych - powyższe kwestie były 
tematem 45. Wieczoru Europej-
skiego, który odbył się 27 
czerwca w Muzeum Etnogra-
ficznym w Toruniu w godz. 17-
:00-19:00. 
 
Spotkanie europejskie zorgani-
zowane zostało przez Europe 
Direct – Toruń przy WT 
oraz  Międzynarodowe Centrum 
Zarządzania Informacją ICIMSS. 
Tematyka Wieczoru Europej-

skiego wpisywała się w założe-
nia Europejskiego Roku Oby-
wateli 2013.  
 
Celem imprezy była promocja 
obywatelstwa europejskiego, 
praw z niego wynikających.  
 
W trakcie spotkania przybliżony 
został kontekst polityczny ERO 
2013. Zaprezentowane zostały 
narzędzia mające na celu uła-
twienie obywatelom dostępu do 
informacji - portal Twoja Euro-
pa, sieć Europe Direct. Szcze-
gólna uwaga poświęcona zosta-
ła znaczeniu przedsiębiorców 
na jednolitym rynku oraz mło-
dzieży. 

Program spotkania: 

 Europejski Rok Obywateli 

2013, Marta Tybura, Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe 
Direct – Toruń; 

 Przedsiębiorca na Jednoli-

tym Rynku, Anna Kleszewska, 
Enterprise Europe Network; 

 Mobilna młodzież, Anna We-

istock, Centrum Informacji Mło-
dzieży przy MDK w Toruniu 
 
Oprawa artystyczna: zespół 
tańca towarzyskiego Corta Jaca 
oraz korporacja taneczna Baby 
Jagi (MDK Toruń). 



Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne spotkanie z eksper-
tem ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 6 i 14 lipca  
2013 roku w godz. od 16.00  
do 19.00.  

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń  przy ul. Grun-
waldzkiej 25 b w Toruniu. Prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenie 

chęci wzięcia udziału w spotka-
niu, kontaktując się z konsultan-
tem osobiście w godz. pracy 
biura,  mailowo:  
europedirect - torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09.  

5. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -  6 i 14 lipca 2013 r. 

24 czerwca 2013 r. na Wydziale 
Technicznym WSG odbyło się 
seminarium organizowane przez 
Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct –  Toruń  
wraz z Wydziałem Technicznym 
WSG pt. „Nowoczesne techno-
logie a efektywność energetycz-
na – inteligentne budynki”.  

 

Polityka energetyczna znajduje 

się w centrum działalności UE. 

Zmiany klimatu, rosnąca zależ-

ność od importu surowców 

energetycznych i wzrost cen 

energii to wyzwania, przed  

którymi stają wszystkie państwa 

członkowskie Unii.  

Europejski Tydzień Zrównowa-

żonej Energii to doskonała oka-

zja aby dowiedzieć się więcej  

o nowych inicjatywach dotyczą-

cych sektora energii, inwesty-

cjach w technologie ekologicz-

ne oraz zachęcić obywateli do 

zmniejszania zużycia energii.  

Program seminarium obejmo-

wał między innymi: przegląd 

ustawodawstwa krajowego  

dotyczącego prawa energetycz-

nego, charakterystykę grup 

energetycznych oraz sieci ener-

getycznych w kraju w oparciu  

o rozporządzenie MG, PIPS  

z 28.04.2003 r. oraz pytania  

i dyskusję. Seminarium popro-

wadził inż. Zygfryd Gajewski. 

Wpisując się w tematykę oby-
watelstwa europejskiego i wyni-
kających z niego praw, Punkty 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Bydgoszcz i Toruń przy 
Wyższej Szkole Gospodarki  
we współpracy z Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką w Byd-
goszczy, 8 czerwca 2013 r.  
zorganizowały konferencję  
pt. „Nauczyciel – obywatel Unii 
Europejskiej”.  

Wydarzenie to miało zasięg  
wojewódzki i zostało objęte  
patronatem wielu prestiżowych 
instytucji, w tym: Komisji Euro-

pejskiej – Przedstawicielstwa  
w Polsce, Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego, Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko- Pomorskie-
go, Prezydenta Miasta Byd-
goszcz  o raz  Kujawsko -
Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

 
W konferencji udział wzięli  
nauczyciele, bibliotekarze,  
jak też inne osoby zaintereso-
wane z całego regionu.  
 
W programie konferencji prze-
widziane zostały liczne wystą-
pienia ekspertów i praktyków, 

co pozwoliło ukazać sytuację  
i możliwości nauczyciela  
- obywatela UE z wielu perspek-
tyw. Wielu pozytywnych emocji 
dostarczyło również uroczyste 
wręczenie nagród laureatom 
konkursu wojewódzkiego  
„Jak to jest być obywatelem 
Unii Europejskiej?”. Autorzy 
najciekawszych prac o tym,  
co gra w duszach młodych oby-
wateli UE, mieli okazję odczytać 
fragmenty swoich dzieł przed 
100-osobową publicznością. 

4. Konferencja „Nauczyciel - obywatel Unii Europejskiej” 

3. Seminarium „Nowoczesne technologie a efektywność  energetyczna 

—inteligentne budynki” 
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7 czerwca 2013 roku w Zespole 
Placówek Oświatowych w Tucz-
nie odbył się Dzień Europejski 
zatytułowany „Dziecko w Euro-
pie”.  

Harmonogram wydarzenia za-
wierał atrakcje takie, jak prezen-
tacje wokalno-taneczne klas 
dotyczące poszczególnych 

państw Unii Europejskiej, zawo-
dy sportowe, zabawy na świe-
żym powietrzu dla najmłod-
szych, zajęcia dla przedszkola-
ków „Wiem, gdzie mieszkam”  
czy quiz z wiedzy o krajach Unii 
Europejskiej.  
Wśród proponowanych dzie-
ciom zajęć znalazła się także 
lekcja europejska, przeprowa-

dzona przez przedstawiciela 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy Wy-
dziale Technicznym WSG.  
Podczas zajęć dzieci dowiedzia-
ły się wielu ciekawostek  
na temat Unii Europejskiej,  
m.in. poznały jej symbole  
oraz nauczyły się, ile oraz jakie 
państwa do niej należą. Wśród 
atrakcji znalazły się: krzyżówki, 
rebusy, puzzle, wspólne tworze-
nie flagi Unii Europejskiej i wie-
le innych.  

8. Dziecko w Europie 

9 maja 2013 r. w Gimnazjum  
im. św. Stanisława Kostki  
w Świedziebni odbył się Dzień 
Europy. Punkt Informacji  
Europe Direct – Toruń był patro-
nem tego wydarzenia. 
 
Wśród atrakcji znalazły się  
prezentacje kultury wybranych 
państw Unii Europejskiej w tym 
degustacje potraw charaktery-
stycznych dla wybranych regio-
nów Europy, wspólny taniec 

Zorba, pokazy korridy oraz pio-
senek i baśni z różnych  
zakątków Starego Kontynentu.  
Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Ludowego Ziemi  
Dobrzyńskiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Świedziebni. 
Podczas Dnia Europy odbyły się 
liczne konkursy, w tym konkurs 
wiedzy o UE oraz konkurs pla-
styczny „Szefowie państw euro-
pejskich”. 

7. Dzień Europy w Świedziebni 

26 czerwca przedstawiciel 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy Wy-
dziale Technicznym przeprowa-
dz i ł  l e k c j ę  eu ro p e j sk ą  
pt. „Z Unią Europejską na TY” 
dla uczniów Toruńskiego Tech-
nikum Informatycznego. 

W trakcie spotkania przedsta-
wione zostały podstawowe za-
gadnienia dotyczące historii 
integracji europejskiej, etapów 
rozszerzenia, symboli oraz in-
stytucji Unii Europejskie. 
Uczniowie wzięli aktywny 
udział w zajęciach, wykazali się 
świetną znajomością tematyki 
europejskiej! 
W drugiej części zajęć ucznio-
wie podzieleni na trzy grupy 
zmagali się z quizem europej-
skim. Po zaciętej walce, zwycię-
żyła grupa druga – „Gryfindor’. 
Na wszystkich uczestników 

czekały drobne upominki: pu-
blikacje europejskie, długopisy, 
koszulki i gry edukacyjne 
„Neuroodyseja”. 

6. Z Unią Europejską na TY 



1. Zielona Stolica Europy 2016 poszukiwana! 
Jak co roku, Komisja Europejska 
poszukuje miasta,  które  
będzie mogła uhonorować tytu-
łem Zielonej Stolicy Europy.  
 
Poszukiwania Zielonej Stolicy 
Europy 2016 r. właśnie ruszyły! 
 
O tytuł mogą ubiegać się miasta, 
których mieszkańcy przodują  
w najbardziej przyjaznym  
dla środowiska stylu życia sta-
nowiąc wzór do naśladowania 
dla wszystkich miast. Wzór ten 
ma zainspirować kolejne euro-
pejskie miasta, by stały się 
atrakcyjniejsze z ekologicznego 
punktu widzenia.  
 
Konkursowi przyświecają trzy 
naczelne cele: 
·  wyróżnienie miast, które mogą 
poszczycić się uznanym dorob-
kiem w dziedzinie ochrony  

środowiska; 
·  zachęcenie miast do stawiania 
sobie ambitnych celów w zakre-
sie poprawy standardów ekolo-
gicznych i zrównoważonego roz-
woju; 
· inspirowania pozostałych miast 
jako wzór do naśladowania,  
a także propagowanie najlep-
szych praktyk i doświadczeń we 
wszystkich miastach Europy. 
 
Konkurs jest otwarty dla miast 
państw członkowskich UE, 
państw przystępujących, państw 
kandydujących oraz wszystkich 
państw EOG. 
 
Przedstawiciele miast mogą 
zgłaszać kandydatury za pośred-
nictwem strony interneto-
wej:www.europeangreencapital.
eu.  
 

Termin zgłoszeń do konkursu 
upływa 17 października 2013 r.  

 

Zwycięzcę wyłoni międzynarodo-
we jury wspierane przez grupę 
powszechnie uznanych eksper-
tów z różnych dziedzin ochrony 
środowiska. Wyniki konkursu 
zostaną ogłoszone w czerwcu 
2013 r. 

2. Eurokorzyści - podziel się swoją historią! 

Projektów realizowanych dzięki 
środkom unijnym są tysiące! 
Napisz, jakie zmiany zauważyłeś 
dzięki przedsięwzięciom finanso-
wanym z Funduszy Europejskich 
i jaki wpływ miały na Twoje co-

dzienne życie. 

Jeździsz do pracy nową drogą, 
którą zbudowano ze środków 

unijnych? 

Skończyłaś kurs, dzięki któremu 
masz większe szanse na nową 

pracę? 

W Twojej szkole powstała świet-
nie wyposażona sala dydaktycz-
na, dzięki której możesz rozwijać 

swoje zainteresowania? 

To tylko kilka przykładów, które 
obrazują w jaki sposób fundusze 
europejskie mogą pomagać nam 

w codziennym życiu. 

Prześlij ciekawą, oryginalną  
lub wzruszającą historię doty-
czącą tego, co fundusze zmieniły  
w Twoim życiu  i wygraj wyciecz-
kę po stolicach Unii Europej-

skiej!  

 

 

 

 

 

Historie można przesyłać  

do 25 lipca 2013 r.  

Więcej informacji na stronie  

konkursu: www.eurokorzyci.tvn.p 

Europemobility to konkurs  
dla kreatywnych filmowców – 
amatorów, którzy są beneficjen-
tami programów dotyczących 
mobilności europejskiej. 
 
Zadanie konkursowe polega na 
stworzeniu krótkiego filmu  
(do 3 minut), w którym benefi-
cjent ukaże, jak wspomina zagra-
niczny staż, szkolenie, wymianę 

młodzieżową lub pracowniczą 
czy wyjazd na stypendium  
do innego kraju. Wyjazdy mogły 
być finansowane zarówno z fun-
duszy krajowych, jak i unijnych - 
każda forma mobilności jest mile 
widziana! 
 
Konkurs skierowany jest  
do wszystkich Europejczyków  
a nagrodą główną jest wyjazd  
do Brukseli! 
 

Zwycięzców wybiorą internauci 
w głosowaniu, które potrwa  
do 15 września. 
 
Termin nadsyłania filmów:  
31 sierpnia 2013 r.  
 
Więcej informacji na stronie: 
www.europemobility.tv 

3. Europemobility 

http://www.europeangreencapital.eu
http://www.europeangreencapital.eu
http://www.europemobility.tv/


5. Młodzież w działaniu 

1. Zielona Stolica 
Europy 2016 poszu-

kiwana! 

2. Eurokorzyści  
- podziel się swoją 

historią 

3. Europemobility 

4. Kariera językowa 

w UE? Dlaczego nie! 

5. Młodzież w działa-

niu 

6. Europejski Fun-
dusz na rzecz Inte-
gracji Obywateli 

Państw Trzecich 

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. tłumaczeń zaprasza do udziału  
w konkursie o stypendium Komisji Europejskiej.   
 
Warunek - musisz być słuchaczem podyplomowych studiów dla tłumaczy konfe-
rencyjnych, oferowanych przez uczelnię sektora uniwersyteckiego lub pozauni-
wersyteckiego a także doskonale władać językiem ojczystym i wykazać się  
perfekcyjną znajomością: 
a) przynajmniej jednego z następujących języków UE: angielski, francuski,  
hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, włoski) i  
b) jednego lub więcej języków nowych państw członkowskich: bułgarski, czeski, 
estoński, litewski, duński, fiński, grecki, irlandzki, szwedzki, łotewski, maltański, 
polski, słowacki, słoweński, rumuński, węgierski lub państw kandydujących 
(chorwacki, turecki, macedoński, islandzki, czarnogórski i serbski). 
 
Stypendium wynosi:  
- dla studentów z krajów UE - 2400 euro,  
- dla osób spoza UE lub z państw kandydujących – 1600 euro. 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 września 2013 r. (termin złożenia pełnej  
dokumentacji i aplikacji wstępnej: 30 września 2013 r.) 

4. Kariera językowa w UE? Dlaczego nie! 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-
universities/interpretation-bursaries/index_en.htm 

Akcji 4.6 – Tworzenie Partnerstw  
 
Celem działania jest wsparcie tworzenia  
partnerstw miedzy organizacjami pozarządowymi 
a regionalnymi i lokalnymi instytucjami publicz-
nymi działającymi aktywnie w zakresie polityki 
młodzieżowej. Projekty mają służyć realizacji  
długofalowych przedsięwzięć na poziomie lokal-
nym i międzynarodowym. 
 
Termin składania wniosków: 5 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie: http://
www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-akcyjne/nabor-
wnioskow-do-akcji-46-tworzenie-partnerstw 

Akcja 4.3 – Wsparcie mobilności pracowników 
młodzieżowych 
 
Celem działania jest wsparcie mobilności  
i wymiany osób pracują-cych z młodzieżą w celu 
promowania nabywania nowych umiejętności  
i kompetencji, aby wzbogacić ich profil jako osób 
pracujących z młodzieżą. 
 
Termin składania wniosków: 10 września 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie: http://
www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-akcyjne/nabor-
wnioskow-do-akcji-43-wsparcie-mobilnosci-

pracownikow-mlodziezowych  

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora zaprasza  
do składania wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu”. 

Władza Wdrażająca Programy 
Europejskie ogłosiła nabór 
wniosków o dofinansowanie 
projektów mających na celu 
wspieranie działań w zakresie 
Europe jskiego Funduszu  
na rzecz Integracji Obywateli 
Państw Trzecich.  
 

Ze środków Funduszu na rok 

2013 finansowane mogą być 

projekty w ramach następują-

cych działań: 

 Dz i a ła n i a  s k i e row ane  

do obywateli państw trzecich, 

społeczeństwa przyjmującego 

oraz działania na rzecz budowa-

nia dialogu międzykulturowego. 

 Badanie sytuacji i potrzeb 

związanych z integracją cudzo-

ziemców w Polsce. 

 Działania monitorujące  

i ewaluacyjne. 

 Działania na rzecz budowy 

systemu instytucjonalnego  

w Polsce. 

 Współpraca międzynarodo-

wa. 

 
Ostateczny termin składania 
wniosków: 8 sierpnia 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie: 
h t t p : / / w w w . w w p e . g o v . p l /
index.php?params[section_id]
=29&params[category_id]=180  

5. Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 
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1. Witamy Chorwację 
 Moment wstąpienia kolejnego państwa do Unii Europejskiej 
stał się faktem. 1 lipca 2013 r. powitaliśmy w strukturze Unii Euro-
pejskiej Chorwację. Traktat akcesyjny podpisano w czasie, gdy 
Polska sprawowała prezydencję w Radzie UE. 1 lipca Chorwacja 
stała się częścią Unii Europejskiej a z tej okazji w Polsce organizo-
wanych zostało wiele ciekawych wydarzeń.  
 
29. czerwca 2013 r. na ulice Warszawy wyjechał specjalny 
"chorwacki tramwaj". Na odwiedzających czekały atrakcje takie  
jak degustacja chorwackich potraw, quizy i konkursy z nagrodami  
a nawet możliwość poznania Ambasadora Chorwacji! 
 

4. lipca 2013 r. odbędzie się Polsko – Chorwackie Forum Gospo-

darcze, na którym gośćmi specjalnymi będą Minister Gospodarki 

RP Janusz Piechociński oraz Ivan Vrdoljak - Minister Gospodarki 

Republiki Chorwacji. Podczas forum przedstawione zostaną mię-

dzy innymi możliwości inwestycyjne w Chorwacji oraz przeprowa-

dzona zostanie dyskusja na temat nowych możliwości  

współpracy handlowej pomiędzy Polską i Chorwacją.   
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4. Łotwa gotowa  

do  wprowadzenia euro 

5 czerwca 2013 r. Komisja Europejska opublikowała 

sprawozdanie, z którego wynika, że Łotwa jest goto-

wa do wejścia do strefy euro, a tym samym  

do wprowadzenia do obiegu monet i banknotów  

euro. Ze sprawozdania wynika, że Łotwa wypełniła 

wszystkie kryteria konwergencji gospodarczej  

ze strefą euro. Ponadto Łat łotewski uczestniczy  

w mechanizmie kursowym II (ERM II) od 2.05. 2005, 

czyli znacznie dłużej niż przez minimalny wymagany 

okres dwóch lat. 

3. Łotwa gotowa do wprowadzenia EURO 

Komisja Europejska przedstawi-
ła propozycję budżetu na lata 
2014–2020 mającą na celu 
wspieranie inteligentnego  
i trwałego wzrostu gospo-
darczego sprzyjającego włącze-
niu społecznemu. Zapropono-
wane środki powinny umożliwić 
finansowanie celów strategii 
Europa 2020 oraz, w dłuższej 
perspektywie, ustanowienie 
prawdziwego budżetu UE.  
 
Środki na zobowiązania wyno-
szą €142,01 miliardów, a na płat-
ności €135,8 miliardów. Projekt 

budżetu jest o 6% niższy niż 
tegoroczny budżet zarówno dla 
zobowiązań jak i płatności.  

Pomimo cięć, projekt budżetu 
przewiduje wzrost o 3,3%  
w zobowiązaniach w dziedzinie 
„Konkurencyjności na rzecz 

wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia”. Wśród rozwiąza-
niach, które  mają wspomóc 
walkę z bezrobociem i przyspie-
szyć wzrost gospodarczy  
to między innymi:  
- Horyzont 2020 - nowy  
program unijny z funduszami na 
badania i innowacyjność,  
- inicjatywa na rzecz zatrudnie-
nia ludzi młodych  
- instrument "Łącząc Europę",  
- wsparcie dla firm europej-
skich, przede wszystkim dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Nowy budżet na lata 2014 

Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP organizują kampanię CHORWACJA WELCOME TO EU. 

W ramach tej akcji zachęcamy Polaków do nakręcenia kilkusekundowych 

filmików, które w zabawny sposób przywitają Chorwację w UE.  

Na potrzeby kampanii został stworzony serwis internetowy: 

www.chorwacjawelcometo.eu. Na stronie tej użytkownicy mogą umieścić 

swoje powitalne filmy nakręcone za pomocą komórek, aparatów fotogra-

ficznych lub popularnych aplikacji mobilnych.  

Po burzliwych debatach nad nazwą nowego 
programu edukacyjnego na lata 2014 - 2020, 
wybrano nazwę ERASMUS +. Nie "Erasmus for 
all" ani "YES Europe", które dotychczas były 
najbardziej prawdopodobne, lecz właśnie ERA-
SMUS + zastąpi od 1 stycznia 2014 r. dotych-
czas funkcjonujące niezależnie programy  
sektorowe "Uczenia się przez całe życie", Tem-
pus, Erasmus Mundus oraz "Młodzież w działa-
niu". Budżet ERASMUS + wynieść ma 19 mld 
euro, co pozwoli podwoić ilość beneficjentów 

programu. 

3. Jednak „ERASMUS +”! 

http://www.chorwacjawelcometo.eu/

