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1. Byliśmy w Brukseli 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

    W dniach 11-12 października w siedzibie Parlamentu Europejskiego w 
Brukseli odbyło się szkolenie z zakresu przygotowawczego do wyborów 
europejskich. W czasie dwóch dni intensywnych debat oraz szkoleń pró-
bowaliśmy zdefiniować jak dotrzeć do wyborców, tworzyliśmy kampanię 
pod konkretne grupy społeczne. Dzięki takim spotkaniom lepiej wejdzie-

my w rok 2019, gdzie czeka nas więcej wyzwań.  
Na zakończenie możemy się pochwalić, że Europe Direct Toruń reprezen-

tował wyniki Polski na forum plenarnym.  

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 

 Lekcje europejskie to je-
den z kluczowych projektów 
naszego Punktu. Dzięki nim 
możemy spotkać się z młodymi 
mieszkańcami regionu i poroz-
mawiać o Unii Europejskiej, jej 
historii, celach oraz wadach czy 
zaletach. Tym razem lekcje eu-
ropejskie odbyły się w Chełm-
nie i Wąpielsku. Całodniowe 
spotkania owocowały w liczne 

pytania, niektóre były bardzo trudne. 
Dzieci zawsze potrafią zaskoczyć. 
Cieszymy się, że lekcje europejskie 
to nie tylko wykład, ale także interak-
cja z grupą. Staramy się sprostać 
wszystkim wyzwaniom jakie stawiają 
grupy i chyba nam się to udaje.  

Nasze działania zostały także opisane 
na stronie echełmno.pl: 

https://e-chelmno.pl/

pl/14_kultura/55024_przedstawiciel_sieci_europe_direct_w_sp_nr_1_w_che_mnie.ht
ml 

 

 

 

Jeśli chcecie Pań-
stwo aby w Waszej 
szkole odbyły się ta-
kie lekcje - prosimy 
o kontakt mailowy.  

  

2. Lekcje europejskie— Chełmno i Wąpielsk 



    

Europe Direct-Toruń wspiera inicjatywy 
proeuropejskie. W ostatnim czasie udało 
nam się nawiązać współpracę ze szkołą 
w Wąpielsku, gdzie odbył się konkurs na 
temat wiedzy europejskiej.  
W Lipnie natomiast działa kino europej-
skie, inicjatywa skierowana do dzieci i 
młodzieży z lokalnych szkół. 
ED-Toruń wspiera takie inicjatywy. W 
sprawie współpracy zapraszamy do kon-
taktu z nami!  

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Konkurs w Wąpielsku oraz kino 
europejskie w Lipnie 

W czasie wakacji odbyły się także kolejne dyżury eksperta ds. funduszy euro-
pejskich.  
Zainteresowani mieszkańcy regionu 
mogli zapytać naszego eksperta w 
jaki sposób pozyskać fundusze na 
rozwój działalności gospodarczej.  
 
Następny dyżur już we wrześniu. W 
Toruniu zapraszamy 18 grudnia od 
16 do 19. 
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej oraz fanpage’a 
na Facebook’u aby być na bieżąco z 
działaniami Punktu. 



Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sekto-
rów kultury i kreatywnego 
 

Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa 
Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich 
małych i średnich firm.  Dzięki temu firmy będą mogły 

skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sekto-
rów kultury i kreatywnego w unijnym programie "Kreatywna 
Europa". 
Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich 
firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę dzia-
łalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z do-
stępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki 
kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do 
końca roku. 
Więcej informacji: 
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl  

1. Kredyty dla MŚP 

      
2. 172 mln euro na promowanie unijnych produktów rolno-
spożywczych w UE i poza jej granicami 

Komisja Europejska zapewni finansowanie w wysokości 172,5 mln 
euro z unijnego budżetu przeznaczonego na rolnictwo w celu pro-
mowania unijnych produktów rolno-spożywczych w Europie i na ca-
łym świecie. 
W ciągu najbliższych trzech lat będzie realizowanych 79 kampanii 

dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak przetwory 
mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i warzywa. 
Programy te mają pomóc unijnym producentom z sektora rolno-
spożywczego w informowaniu konsumentów o jakości ich produktów i – co za tym idzie – w 
promowaniu ich produktów w UE, a ponadto mają się przyczynić do otwarcia nowych ryn-
ków. Koncentrują się one na szeregu priorytetów, takich jak podkreślenie wysokiej jakości euro-
pejskiej żywności opatrzonej oznaczeniami geograficznymi czy też metod produkcji ekologicz-
nej. 
48 spośród 79 zatwierdzonych programów skierowanych jest do państw spoza UE. Nacisk jest 
kładziony również na niektóre grupy produktów. Na przykład 23 programy dotyczą sektora owo-

ców i warzyw. Inne silnie promowane grupy produktów to sery i przetwory mleczne. 
  
Więcej informacji: Wykaz przyjętych wniosków 
Polityka UE w zakresie promocji produktów rolnych 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2345_en.htm
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_pl


 

3. Polska: lepsza infrastruktura wodna i energetyczna dzięki funduszom UE 

Ponad 94 mln euro z funduszy polityki spójności zostanie zainwestowanych w dwa projekty na rzecz 

lepszej infrastruktury wodnej i energetycznej w Polsce. Na budowę gazociągu między miejscowo-

ściami Tworóg i Tworzeń w województwie śląskim przeznaczone zostanie 51 mln euro 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gazociąg ten będzie częścią korytarza gazowe-

go Północ-Południe, który stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskiej in-
frastruktury energetycznej. Na różne odcinki korytarza przeznaczono w okresie programowania 2014–

2020 około 472 mln euro z funduszy polityki spójności.  

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Gazociąg ten, dofinansowany ze środków eu-
ropejskich, będzie kolejną cegiełką w budowie europejskiego rynku energii i kolejnym elementem 

zapewnienia Polsce bezpiecznych dostaw zrównoważonej energii po przystępnych kosztach.  
Z kolei na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Radomia 
w województwie mazowieckim zainwestowane zostanie 43 mln euro z Funduszu Spójności.  

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: Po raz kolejny polityka spójności przynosi namacal-
ne korzyści: projekt ten przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli Polski, zapewniając im do-

stawy wody lepszej jakości. Zakończenie budowy sieci przewidziano na 2022 rok. Wówczas 7 tys. 

mieszkańców zyska dostęp do nowoczesnej sieci wodociągowej, a zmodernizowany system odpro-

wadzania i oczyszczania ścieków obsłuży 15 tys. osób  

4. Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające cyfrową edukację szkolną  

Komisja Europejska zaprezentowała dziś nowe narzędzie, które ma pomóc szkołom w UE, jak 
również w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić wykorzystanie przez nie technologii cyfrowych w ucze-
niu się i nauczaniu. 76,7 miliona chętnych uczniów i nauczycieli w 250 tysiącach szkół w UE 

otrzyma dostęp do platformy SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the 
use of Innovative Educational Technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się 
przez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych). Narzędzie będzie 
działać w 24 językach UE, a w przyszłości zostanie poszerzone o kolejne wersje języko-
we. Każda zainteresowana szkoła (ponadpodstawowa, średnia lub zawodowa) może zareje-
strować się na platformie SELFIE i przeprowadzić autorefleksję w swojej placówce. Celem 
Komisji jest dotarcie do miliona uczniów, nauczycieli i członków kadry kierowniczej do końca 
2019 r. 
W jaki sposób działa SELFIE? 
Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele da-
nej szkoły otrzymują do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających ocenić, czy 
technologia jest stosowana w uczeniu się i nauczaniu.  
Więcej informacji 

Strona internetowa SELFIE wraz z nagra-
niem wideo 
Zestawienie informacji na temat SELFIE 
SELFIE na Twitterze: #SELFIE_EU  
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/selfie-info-factsheet_en.pdf

