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1. Piknik rodzinny z okazji Święta Miasta Torunia 

 21 czerwca Przedstawiciel Punktu  
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń 
przy Wydziale Technicznym WSG uczestniczył 
w pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji 

Święta Miasta Torunia.  

 Dla gości przygotowanych zostało wiele 
atrakcji m.in. konkursy, gry, zabawy. Najwięk-
szym zainteresowaniem, zarówno wśród  
dzieci, jak i dorosłych cieszyło się Europejskie 
Koło Fortuny. Uczestnicy, którzy wykazali się  
największą wiedzą o państwach członkow-
skich UE otrzymali atrakcyjne nagrody.  
Przez cały czas trwania imprezy pracownicy 
Europe Direct udzielali informacji na temat  

Unii Europejskiej i jej polityk.  

      Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!  

2. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich - 21 lipca 2014 r. 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

plus.google.com/u/0/

b/100656253991208029834/ 

100656253991208029834 

 Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się  
on 21 lipca 2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  
do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultan-
tem osobiście w godz. pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

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

 Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej,  
ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego  
i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycz-
nych aspektów obecności Polski w jej strukturach. Dwunasty numer „Studiów i analiz europejskich”  
poświęcony zostanie priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2014 r., zaś nr 6 „Unii Europejskiej – 

perspektywy społeczno-ekonomiczne” – stanowić będzie podsumowanie 10 lat obecności Polski w UE. 

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2014 r. 

Szczegółowe informacje na stronie Europe Direct - Toruń: http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,124/
nabor-artykulow-do-tytulow-naukowych oraz Europe Direct - Bydgoszcz: http://www.europedirect-

bydgoszcz.byd.pl/index.php?id=53&page=2 

 Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Bydgoszcz i Toruń przy WSG rozpoczynają nabór  
artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych 
tytułów naukowych: „Studia i analizy europejskie”  
(4 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-

ekonomiczne” (1 pkt.).  

4. Ruszył nabór do artykułów naukowych ED-Toruń i ED - Bydgoszcz! 

3. Festyn w Krobii 

 W tym miesiącu Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń 
przy Wydziale Technicznym WSG wziął udział w festynie rodzinnym w Krobii. 
  
 Przy stoisku Punktu każdy zainteresowany mógł zaspokoić głód informa-
cji o Unii Europejskiej oraz otrzymać publikacje i broszury dotyczące wielu  
unijnych polityk. Dla tych bardziej odważnych przygotowane zostały konkursy 
na różnym poziomie wiekowym: dla najmłodszych - konkurs o numerze alarmo-
wym 112, dla młodzieży - Europejskie Koło Fortuny, a dla najstarszych  
- Euroquiz.  
  
Zwycięzcy otrzymali nagrody – gadżety Europe Direct – Toruń, dlatego  
chętnych do udziału było wielu! 

         Dziękujemy za wspólną zabawę! 

 Aby przed wakacjami upowszechnić wiedzę na temat EKUZ, Komisja Europejska ogłosi-
ła konkurs. Zadanie polega na przygotowaniu konspektu krótkiego filmu promującego kartę.  
Zwycięski scenariusz będzie podstawą wideoklipu, który zostanie wykorzystany do promocji 

EKUZ. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody- 1500€, 1000€ i 500€!  

Termin przesyłania zgłoszeń: 17 sierpnia 2014 r. 

Szczegóły na temat konkursu znajdziecie na: http://ec.europa.eu/polska/news/140624_ekuz_pl.htm 

 Wybierając się na zagraniczne podróże nie zapomnijcie  
zabrać ze sobą EKUZ. Co to takiego? To Europejska Karta  
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ten bezpłatny dokument poświad-
cza, że jej posiadacz ma prawo do otrzymania niezbędnej pomocy 
medycznej podczas tymczasowego pobytu za granicą w ramach 
systemu opieki zdrowotnej kraju goszczącego na takich samych 
prawach i po takich samych kosztach, jak obywatele tego kraju.  

1. Wakacyjny konkurs z EKUZ w tle 

http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en


2. Europa w moim regionie 

 To już 3. edycja corocznego konkursu fotograficznego organi-
zowanego przez Komisję Europejską „Europa w moim regionie”.   
Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu  ciekawego projektu 
finansowanego ze środków unijnych w ramach polityki regionalnej.  
Co ważne, na zdjęciu musi znaleźć się informacja o finansowaniu  
np. billboard, znak, tablica z flagą UE.  Fotografie można zgłosić  

w dwóch kategoriach:  

1. „Mój projekt” - kategoria dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE  

- tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności. 

2. „Naoczny świadek”- kategoria dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, przedstawiająca  

ciekawy projekt z ich regionu lub taki, który urzekł ich podczas zwiedzania innych miejsc. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - wycieczka do Brukseli oraz 1000 euro na zakup  

cyfrowego sprzętu fotograficznego!   

Termin nadsyłania prac: 25 sierpnia 2014 r. 

Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/

announcements/120812_konkurs_regionalny_pl.htm  

3. Zawalcz o granty na współpracę z Azją! 

 The Asia-Europe Foundation i Arts Network Asia we wsparciu ze strony 
The European network Trans Europe Halles zapraszają wszystkich artystów, 
działaczy i organizacje kulturalne z Europy i Azji do ubiegania się o dofinanso-
wanie projektów w ramach partnerstwa między tymi dwoma kontynentami.  
Projekty te należy zrealizować w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2015 r.  
O granty mogą ubiegać się inicjatywy, które za pomocą współpracy artystycz-
nej rozwijają dialog między Europą a Azją. Przedsięwzięcia te w szczególności 
dotyczyć powinny mobilności kulturalnej oraz angażowania lokalnych społecz-
ności w projekty artystyczne. 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca 2014 r.  

Szczegóły na znajdą Państwo na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/granty-na-
wspolprace-z-azja  

4. Europeana Soundscape Award 2014 

 Europejska Agencja Środowiska pragnie nagrodzić inicjatywy, które zwiększają świadomość 
obywateli Unii Europejskiej na temat wpływu hałasu na zdrowie oraz które pomogą obniżyć nadmierny 
poziom hałasu w naszym otoczeniu. Do konkursu European Soundscape Award 2014 można zgłaszać 
m.in. produkty, kampanie czy innowacyjne pomysły na rozwiązanie problemu hałasu, które zostały  
wykonane lub przeprowadzone do 1 sierpnia 2014 r. Oprócz charakteru problemu związanego  
z hałasem oraz proponowanego rozwiązania lub inicjatywy, zgłoszenia powinny opisywać także  
świadectwo na efektywność proponowanego rozwiązania. 
 
Termin zgłoszeń: 18 sierpnia 2014 r. 
 
Szczegóły na stronie Eurodesk: http:/ /www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?
go=4&progId=EU0010000564&country=EU&lang=PL&show 

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/120812_konkurs_regionalny_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/120812_konkurs_regionalny_pl.htm


1. Ruszył cykl imprez EuroLato 2014! 

2.  Poznaj nową aplikację na smatfony! 

4.  Polski przewodnik po programie ERASMUS + już jest! 

 Rozpoczęły się wakacje a wraz z nimi  ruszył cykl imprez "EuroLato 
2014" towarzyszący trasie koncertowej Lata z Radiem! Wraz z Przedstawi-
cielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszamy do wspólnej zabawy 
w 20 polskich miastach. Czekać tam na Was będzie europejski namiot,  
w którym znajdziecie moc atrakcji - gry i zabawy z nagrodami, kąciki tema-
tyczne, strefę relaksu a o każdej pełnej godzinie quiz „EuroLato 2014”.  
Namiot europejski będzie otwarty dla odwiedzających w godzinach 15.30 
-19:30. Pierwszym przystankiem 28 czerwca był Uniejów i Sieraków. 
Sprawdźcie, kiedy odwiedzimy Twoje miasto: http://ec.europa.eu/polska/
news/events/140617_eurolato2014_zapowiedz_pl.htm.  

Oficjalny przewodnik po nowym programie edukacyjnym na lata 
2014 - 2020 ERASMUS+ już jest dostępny w języku polskim.  
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przede wszystkim  
osoby pracujące z młodzieżą,  studentów, uczniów i wszystkich 
tych, którzy chcą skorzystać z możliwości, jakie daje obywatelom 
Unii Europejskiej ERASMUS +. 
 
Znajdziecie go tutaj: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf  

 Wszystkich tych, którzy wybierają się na waka-
cje poza granice naszego kraju, gorąco zachęcamy  
do zapoznania się z opracowaną przez Komisję Euro-
pejską nową aplikacją na smartfony „Going Abroad”. 
Aplikacja dostępna jest w 22 językach dla iPhone'ów  
i iPadów, a także smartfonów systemów Google  
Android i Windows. Dzięki aplikacji poznasz przepisy 
ruchu drogowego w każdym kraju Unii Europejskich  
a dzięki grze pamięciowej Twoi pasażerowie nie będą 
się nudzić podczas podróży samochodem.  

Aplikację można pobrać za pośrednictwem strony:  
http://ec.europa.eu/polska/news/140625_going_abroad_pl.htm 

 Od 1 lipca rozmowy i SMSy w roamingu stały się tańsze! Pułapy 
cenowe za ściąganie danych zostały obniżone z 45 do 20 centów  
za megabajt, co oznacza, że transmisja danych w roamingu może  
kosztować nas o ponad połowę mniej niż latem ubiegłego roku.  
Korzystanie z map, oglądanie filmów, sprawdzanie e-maili i korzystanie 
z portali społecznościowych będzie jeszcze tańsze w całej Unii  
Europejskiej a w przyszłości Komisja Europejska postawiła sobie  
za cel całkowite zniesienie opłat roamingowych! Ma to nastąpić w 2016 
roku. Trzymamy kciuki! 

3.  Taniej w roamingu 

Więcej informacji, w tym tabelę aktualnych pułapów cenowych za poszczególne rodzaje usług  
komórkowych znajdziecie na stronie:  http://ec.europa.eu/polska/news/140624_roaming_pl.htm 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
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 Pierwsza w historii udana europejska inicjatywa obywatelska 
„Right 2water” to impuls do rozpoczętych 23 czerwca 2014 r. konsulta-
cji społecznych w sprawie unijnej polityki dotyczącej wody pitnej.  
Komisja Europejska szuka obszarów, w których można dokonać ulep-

szeń. Kwestionariusz można wypełnić do 15 września 2014 r.  

6.  Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wody pitnej! 

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w analizie dotyczącej ewentualnej konieczności wprowadze-
nia zmian do unijnej dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/

polska/news/140623_konsultacje_woda_pl.htm 

 Polska coraz bliżej wypełnienia kryterium konwergencji  

w zakresie deficytu budżetowego! Unijny komisarz ds. programowania 

finansowego i budżetu Janusz Lewandowski potwierdził, że Polska  

jest na dobrym kursie do zejścia z deficytem poniżej 3 proc. do 2015 r. 

Komisarz przedstawił również zalecenia dla Polski na rok 2014/15,  

opracowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. semestru europej-

skiego. Lewandowski podkreślił ponadto, że Polska nadal znajduje się w grupie państw objętych  

procedurą nadmiernego deficytu, jednak KE nie widzi potrzeby zaostrzania rekomendacji  

czy nałożenia sankcji na Polskę z uwagi na skuteczność działań podjętych w celu ograniczenia defi-

cytu. Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/140605_komisarz_lewandowski_pl.htm 

7.  Kolejne kryterium konwergencji w zasięgu ręki 

Juncker to oficjalny kandydat do funkcji szefa KE z ramienia  Europejskiej Partii Ludowej, która  
wygrała majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. O poparciu Junckera zadecydowało formalne 
głosowanie przeprowadzone podczas szczytu przywódców 28 krajów członkowskich, w którym  
Luksemburczyk uzyskał kwalifikowaną większość. Jego kandydatura zostanie przedstawiona Parla-
mentowi Europejskiemu a głosowanie ma nastąpić 16 lipca. Szczegóły tej decyzji znajdują się  
na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/140627_szef_ke_pl.htm 

 Drugim ważnym wydarzeniem towarzyszącym czerwcowemu 
szczytowi Rady Europejskiej było podpisanie umów stowarzyszenio-
wych z Unią Europejską przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Umowy  
te mają pogłębić polityczne i gospodarcze więzi uczestników Partner-
stwa Wschodniego z Unią Europejską, a impulsem do tego jest między 
innymi utworzenie strefy wolnego handlu.  

"To wspaniały dzień dla Europy. To nie są umowy, jak każda inna. To kroki milowe w historii  
naszych relacji i historii całej Europy." - tymi słowy wydarzenie to skomentował przewodniczący  
Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:  
http://ec.europa.eu/polska/news/140625_umowy_stowarzyszeniowe_pl.htm 

 Podczas odbywającego się 26 i 27 czerwca 2014 r. szczytu Rady 
Europejskiej  przywódcy państw członkowskich podjęli dwie ważne dla 
całej Unii Europejskiej decyzje. Jedną z nich jest wybór kandydata na 
stanowisko nowego przewodniczącej Komisji Europejskiej. Na następ-
cę José Manuela Barroso, który urząd ten sprawuje od 2004 r. został 
nominowany Jean-Claude Juncker, czyli były premier Luksemburga.  

5. Pracowity szczyt Rady Europejskiej 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJos%25C3%25A9_Manuel_Barroso&ei=B4uwU6a9IcrQ7AbnloDACA&usg=AFQjCNHp4xg0iOYDcmgmSlrld2tv0afCVw&sig2=oIF1OBfV3YRHTT3NfQaIsA&bv

