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1. Szkolenie w Brukseli 

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

Odwiedź nas na: 

    W dniach 4-6 czerwca, w Brukseli odbyło się spotkanie wszystkich 
punktów ED w Europie. Tematami naszego spotkania były bieżące proble-
my - Fake News, wybory, motywacja obywateli, działania proeuropejskie. 
W czasie 3 dni odbyły się dziesiątki spotkań oraz paneli. Uczestnicy żywo 

dyskutowali na związane z tematami problemy. Dla nas w Polsce ważnymi 
sprawami były wybory, program Erasmus+ oraz sprawa uchodźców.  

Wróciliśmy naładowani energią i wiedzą—gotowi by dzielić się nią z Wa-
mi! 

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


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

 

 Chcielibyśmy przedsta-
wić kilka podsumowań związa-
nych z naszą działalnością. Od-
byliśmy ponad 20 godzin spo-
tkań z młodzieżą szkolną w ra-
mach prowadzenia Lekcji Euro-
pejskich. Odwiedziliśmy Grab-
kowo, Więsławice, Toruń oraz 
Radziki Duże. W naszych lek-
cjach wzięło udział ponad 200 
osób.   

     O czym mówiliśmy? Przede 
wszystkim o możliwościach dla 
uczniów - program Erasmus+, staże 
w instytucjach, mobilność w krajach 
Unii.  

Z młodszymi natomiast mówiliśmy o 
historii, wizjach Unii Europejskiej 
oraz miejsca gdzie możemy zoba-
czyć działalność Unii. Uczniowie do-
wiedzieli się jakie są wady i zalety 
bycia w Unii.  

 

Jesteśmy zadowoleni z zaufania i popularności naszych lekcji. Mamy nadzieję, że od 
września wrócimy do szkół i dalej będziemy działać w tym temacie. 

Jeśli chcecie Państwo aby w Waszej szkole odbyły się takie lekcje - prosimy o kontakt 
mailowy.  

  

 

  

2. Lekcje europejskie— podsumowanie półrocza 



    W dniach 18-21 czerwca byliśmy na 
szkoleniu z sieci Eurodesk w podwar-
szawskim Konstancinie. W czasie 4 dni 
odbyły się intensywne szkolenia z dzia-
łalności EURODESKu, programu Era-
smus+, współpracy między punktami.  
W Toruniu będą działać 2 takie punkty, 
a nam przypadnie koordynowanie sieci 
w województwie. Dziękujemy za zau-
fanie! 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. EURODESK—szkolenie w Kon-
stancinie 

24 czerwca odbył się także kolejny dyżur eksperta ds. funduszy europejskich.  
Zainteresowani mieszkańcy regionu mogli zapytać naszego eksperta w jaki spo-
sób pozyskać fundusze na rozwój 
działalności gospodarczej.  
 
Następny dyżur już w lipcu. W To-
runiu 31 lipca. 
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej oraz fanpage’a 
na Facebook’u aby być na bieżąco z 
działaniami Punktu. 
 
Zapraszamy! 



Komisja Europejska  prace nad ramami budżetowymi na lata 
2021-2027. Już teraz wiadomo, że Polska może otrzymać 
mniej pieniędzy z Brukseli. Przyczyną takiego zjawiska są no-
we kryteria związane z przyznawaniem funduszy: walka z bez-
robociem, demokracja oraz przyjmowanie migrantów. Warto 
także zaznaczyć, że obecnie Polska jest krajem otrzymującym 
więcej z Unii niż jej płaci. Taki stan rzeczy będzie się sukce-
sywnie zmieniać.  

Według Jerzego Buzka fundusze dla Polski leżą na stole, trze-
ba je tylko odpowiednio uargumentować.  

Więcej: europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_pl.pdf oraz https://www.euractiv.pl/section/
instytucje-ue/news/ke-przedstawila-projekt-budzetu-ue-na-lata-2021-2027/ 

1. Nowe rozdanie budżetowe 

      
2. Nowe prawa konsumenta dla turystów. 

Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmowała będzie już nie tylko trady-
cyjne wycieczki zorganizowane, ale zapewni również ochronę klientom, którzy rezerwu-
ją inne formy łączonych usług turystycznych, takie jak dostosowane do indywidualnych 
potrzeb pakiety, w ramach których podróżny wybiera różne elementy w jednym punkcie 
sprzedaży online lub offline.  
 Nowe przepisy przyniosą konsumentom więcej korzyści w postaci: 

jaśniejszych informacji dla podróżujących: Przedsiębiorstwa muszą informować po-
dróżujących za pomocą standardowych formularzy informacyjnych o ich podstawowych 
prawach oraz o tym, czy oferują im zorganizowaną podróż, czy powiązaną usługę tury-
styczną. Muszą one zapewnić jasne informacje dotyczące cech i charakterystyki pakietu 
usług, jego ceny oraz wszystkich dodatkowych opłat; 

zwrotu pieniędzy i powrotu do kraju w przypadku upadłości organizato-
ra: Przedsiębiorstwa sprzedające zorganizowane wyjazdy wakacyjne muszą zapewnić podróżującym ochronę na 
wypadek niewypłacalności. Jest to gwarancją pokrycia kosztów zwrotu pieniędzy oraz powrotu do kraju w przy-
padku ogłoszenia upadłości przez organizatorów. Gwarancja ta ma również zastosowanie do powiązanych usług 
turystycznych; 

skuteczniejszych praw do anulowania rezerwacji: Zgodnie z nowymi przepisami podróżujący mają prawo do 
anulowania zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego z jakichkolwiek powodów za uiszczeniem rozsądnej opłaty. 
Istnieje również możliwość anulowania wakacji bez dodatkowych opłat, jeżeli miejsce docelowe stanie się niebez-
pieczne ze względu na wojnę lub klęski żywiołowe lub jeżeli cena wyjazdu zostanie podniesiona o co najmniej 8 
proc. ceny początkowej; 

zapewnienia zakwaterowania, jeżeli podróż powrotna nie jest możliwa: Jeżeli podróżujący nie mogą wrócić ze 
zorganizowanego wyjazdu wakacyjnego na czas, na przykład z powodu klęski żywiołowej, zapewnia im się za-
kwaterowanie przez maksymalnie trzy noce. Dodatkowe noclegi są objęte właściwymi przepisami regulującymi 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_pl.htm


 

3. Fundusze dla Poznania i Łodzi!  

Unijne środki na modernizację transportu publicznego i sieci kanalizacyjnej w Łodzi i Pozna-
niu  
  
94 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację systemu transportu publicznego 
w Łodzi – trzecim co do wielkości polskim mieście. Trwa budowa nowych linii i remont zajezdni 
tramwajowych. Projekt obejmuje też zakup 30 nowych tramwajów. Inwestycja zwiększy bezpieczeń-
stwo sieci i czystość powietrza oraz poprawi strumień ruchu, z korzyścią dla 700 tys. mieszkańców 
miasta.  
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu skomentowała: „W dziedzinach sieci wodociągowych, 
ale też zdrowia, innowacji czy infrastruktury energetycznej inwestycje z Funduszu Spójności przy-
czyniają się do poprawy codziennego życia ludzi w Polsce i w ramach następnego długoterminowe-
go budżetu UE nadal tak będzie”.  
Kolejne 55 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację sieci wody pitnej i kana-
lizacji ściekowej w Poznaniu. Projekt obejmuje renowację oczyszczalni ścieków i kilku kilometrów 
sieci kanalizacyjnych oraz budowę 126 km nowych sieci kanalizacyjnych, które umożliwią przyłą-
czenie do sieci ponad 14 tys. mieszkańców. Trwa ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody 
pitnej, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo dostaw wody jednej trzeciej z ponad półmilio-
nowej ludności Poznania.  

4. RODO—przepisy o ochronie danych osobowych 

   W przyszłym długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje 
znaczące zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo – z 3,5 mld euro do 4,8 mld euro. 
W sytuacji coraz bardziej złożonych zagrożeń o międzynarodowym charakterze fundusze UE 
mogą pomóc w tworzeniu Unii, która będzie odporna na przyszłe wyzwania w zakresie bez-
pieczeństwa i lepiej przygotowana do reagowania w sytuacjach wyjątkowych. Kwota 2,5 mld 
euro w ramach wzmocnionego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) zostanie 
uzupełniona blisko 1,2 mld euro na bezpieczniejszą likwidację działalności jądrowej w niektó-
rych państwach członkowskich oraz 1,1 mld euro na wzmocnienie unijnych agencji działają-
cych w obszarze bezpieczeństwa. 
 
Wzmocniony Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) 
Wprawdzie ochrona obywateli leży przede wszystkim w gestii poszczególnych państw człon-
kowskich, Unia Europejska odgrywa istotną rolę we wspieraniu ich działań. Komisja proponuje 
dzisiaj ponad dwukrotne zwiększenie budżetu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, klu-
czowego instrumentu finansowego wspierającego działania państw członkowskich w obszarze 
bezpieczeństwa – z 1 mld euro do 2,5 mld euro.  

       Więcej na ten temat. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4128_en.htm

