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1. Podsumowanie roku 2018 

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

Odwiedź nas na: 

    To był ciekawy rok. Wiele się działo. W trakcie mijającego 2018 roku zorganizo-
waliśmy: 

- Lekcje europejskie w Toruniu, Chełmnie, Wąpielsku, Grabkowie dla ponad 300 
uczniów. 

- Warsztaty i seminaria (nt. wolontariatu, wyborów do PE, mobilności studenckiej, 
pracy zagranicą czy funduszy europejskich) dla ponad 300 osób. 

- Dyżury eksperta ds. funduszy europejskich, które cieszyły się dużą popularno-
ścią. 

- Konferencję panelową w Inowrocławiu dla ponad 60 osób. 
- Dzień Europy dla dzieci z przedszkola i lokalnej społeczności. W obu wydarze-

niach wzięło udział ponad 200 osób! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 

W miesiącach wrzesień-grudzień uczniowie ze szkół mogli rywalizować w konkursie 
pt. „Zjednoczeni w różnorodności” w 3 kategoriach: 

 najlepsza praca plastyczna, 

 Najlepsza praca fotograficzna, 

 Najlepsza praca pisemna w języku obcym, 

 

Po nadesłaniu wszystkich prac, uważamy, że poziom był bardzo wysoki i wyłonienie 
zwycięzców nie było takie proste.  

Wśród kilkudziesięciu prac mogliśmy nagrodzić tylko po 3 z każdej kategorii. 

Wszystkim, którzy wzięli udział dziękujemy bardzo, za rok spotykamy się w jubileu-
szowej—Dziesiątej odsłonie konkursu. Będzie jeszcze lepiej i jeszcze ciekawiej! 
Obiecujemy ;) 

 

Poniżej jedna z nagrodzonych prac. Proszę zwrócić uwagę na szczegóły wykończenia. 

Zjednoczeni w różnorodności! 

 

 

  

2. Konkurs Zjednoczeni w różnorodności 



     

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Życzenia świąteczne 

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.  
 
W przyszłym roku ruszamy z nową 
formułą, wkrótce więcej informacji! 



Standardowe badanie Eurobarometr z jesieni 2018 r. – pozytywny 

wizerunek UE przed wyborami europejskimi 

Po raz pierwszy większość Europejczyków uważa, że ich głos liczy się w 

UE – tak wynika z opublikowanych dzisiaj wyników badania Eurobarometr. 

Rośnie również liczba Europejczyków, którzy mają pozytywny wizerunek UE. 

Wsparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest nadal silne, a w strefie euro osiągnęło rekordowy poziom. 

Wzrost pozytywnych wskaźników politycznych 

Po raz pierwszy odkąd zadano to pytanie, większość Europejczyków zgadza się ze stwierdzeniem, że „ich głos ma 

znaczenie w UE” (49 proc., o 4 proc. więcej niż wiosną 2018 r.). Nie zgadza się z nim 47 proc. (o 2 proc. mniej niż 

wiosną 2018 r.), a 4 proc. (o 2 proc. mniej) „nie wie”. 

1. Zaufanie wobec UE 

      
2. Komisja Europejska przyjęła dziś długoterminową wizję strategiczną dla dostatniej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r. 

Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dąże-
niu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w 
realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji oby-
wateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach, 
takich jak polityka przemysłowa, finanse i badania naukowe. W ta-
kim procesie transformacji ważne jest również zagwarantowanie 
sprawiedliwości społecznej. 
Dodatkowe informacje 
Pytania i odpowiedzi: Długoterminowa strategia – Czysta planeta dla wszystkich  

Zestawienie informacji na temat długoterminowej strategii ograniczenia emisji ga-
zów cieplarnianych 

Zestawienie informacji na temat transformacji gospodarczejSprawozdanie panelu 
wysokiego szczebla w ramach europejskiej inicjatywy dotyczącej sposobów de-
karbonizacji 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-6543/en/1_LTS_Greenhouse%20Gas%20Emissions%20Reduction.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-6543/en/1_LTS_Greenhouse%20Gas%20Emissions%20Reduction.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-6543/en/4_LTS_EconomicTransition.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/publications/final-report-high-level-panel-european-decarbonisation-pathways-initiative_en


 

3. Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że obywatele obawiają się ingerencji 

zewnętrznej przed wyborami europejskimi.  

Tematem corocznego sympozjum Komisji Europejskiej na temat praw podstawowych jest w 
tym roku demokracja w UE. Zbiega się w to w czasie z wyborami, w których Europejczycy 
obawiają się ingerencji zewnętrznej. 
Obawy związane z wyborami 

Dzisiejsze dane pokazują, że Europejczycy obawiają się ingerencji zewnętrznej w wy-
bory: 

·        61 proc. obawia się, że wyborami można manipulować poprzez cyberataki, 

·        59 proc. obawia się, że na wynik wyborów mogą mieć wpływ podmioty z innych 
krajów i grupy przestępcze, 

·        67 proc. obawia się, że dane osobowe dostępne przez internet mogą zostać 
wykorzystane do nakierowania przekazów politycznych. 
 

 

4. Komisja Europejska—dezinformacja i walka z nnią  

Aby chronić europejskie systemy demokratyczne i debatę publiczną w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbędą się w 2019 r., oraz szeregu wyborów krajowych i lokalnych w państwach członkowskich przed końcem 2020 
r., UE przedstawia dziś plan działania mający na celu zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji w Europie i 
poza jej granicami. 

Kontekst 
Unia Europejska od 2015 r. aktywnie przeciwdziała dezinformacji. Po decyzji podjętej przez Radę Eu-
ropejską w marcu 2015 r., w której to decyzji podkreślono potrzebę „przeciwstawienia się trwającym 
kampaniom dezinformacyjnym prowadzonym przez Rosję”, w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrz-
nych (ESDZ) powołano grupę zadaniową East StratCom. Grupa zadaniowa wraz z odpowiednimi służ-
bami Komisji koncentruje się na skutecznym informowaniu o strategiach politycznych UE wobec jej 
wschodniego sąsiedztwa, wzmacniając ogólne środowisko medialne we wschodnim sąsiedztwie, w 
tym wspierając wolność mediów i media niezależne. Działania grupy zwiększają zdolność UE do pro-
gnozowania, podejmowania działań i upowszechniania wiedzy na temat prorosyjskich działań dezinfor-
macyjnych. 

Więcej informacji 
·        Plan działania dotyczący dezinformacji 

·        NOTATKA PRASOWA: Pytania i odpo-
wiedzi – UE intensyfikuje działania dotyczą-
ce dezinformacji 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/pl/pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-disinformation_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_en.htm

