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1. Dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

2. Spotkanie z ekspertem -  26 stycznia 2015 r. 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

plus.google.com/u/0/

b/100656253991208029834/ 

100656253991208029834 

 Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Zamierzasz ubiegać się  
o dotacje, ale nie wiesz, co powinien zawierać wniosek? Dzięki konsultacjom  
eksperta dowiesz się, jakie możliwości otwierają przed Tobą fundusze europejskie!  
  
 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 
od 16.00 do 19.00.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu  
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, 
kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo:  
europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

Odwiedź nas na: 

 Jeżeli jesteś, młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić  

kompetencje liderskie, to nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

KLM działa przy Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń  

i ma na celu promocję aktywności obywatelskiej oraz rozwoju osobowościo-

wego i zawodowego uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 Dzięki uczestnictwu zyskasz wiedzę  

nt. możliwości, jakie stwarza młodym ludziom Unia 

Europejska, dostęp do aktualności nt. programów 

grantowych, możliwości podjęcia nauki, pracy,  

stażu za granicą, wyjazdu na wolontariatu, dostęp 

do oferty szkoleniowej Punktu Informacji Europej-

skiej Europe Direct i Wyższej Szkoły Gospodarki. 

Ponadto wzmocnisz kompetencje liderskie  

i uzyskasz możliwość bezpośredniego kontaktu  

z osobami reprezentującymi instytucje europejskie.  

                                                       

 Spotkania odbywają się dwa razy w miesią-

cu, mają formę interaktywną, opartą na dyskusji nt. 

aktualnych kwestii europejskich. Wystarczy prze-

słać zgłoszenie na adres: europedirect-

torun@byd.pl lub skontaktować się telefonicznie 

(52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń. 

Zapraszamy! 
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3. Shining Stars of Europe 

2. Zdobądź Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego! 

 Czy kiedykolwiek kontaktowałeś się z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń  
przy Wydziale Technicznym WSG? Wziąłeś udział w lekcji europejskiej, konferencji, pikniku europejskim, 
skorzystałeś z możliwości konsultacji z naszym ekspertem ds. funduszy europejskich? Jeżeli tak, to prosi-
my o wyrażenie swojej opinii za pomocą krótkiej anonimowej ankiety, która pozwoli nam podnieść jakość 
naszych usług.  
Znajdziesz ją tutaj: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=PL.   

3. Pomóż nam podnieść jakość naszych usług! 

 Masz od 16 do 30 lat? Realizowałeś wydarzenia  
skierowane do młodych ludzi, takie, jak programy wymiany 
młodzieży albo projekty internetowe? Uważasz, że pomagały  
one lepszemu poznaniu innych państw i przyczyniały się  

do współpracy z ich obywatelami?  

Konkurs dedykowany jest młodym Europejczykom w wieku od 18 do 27 lat, obywateli państw członkowskich  
Unii Europejskiej. Jury wybierze po jednym zwycięzcy z każdego kraju członkowskiego. Na laureatów czekają  
trzydniowe wizyty studyjne w Brukseli, a ich prace zostaną opublikowane przez Komisję Europejską.  

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim dla młodych Europejczyków „Tak podobni,  
tak różni, tak europejscy”. Tematem przewodnim jest rozszerzenie Unii Europejskiej a zgłoszona praca powinna  
odnosić się do dwóch poniższych pytań:  

  Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej?  

  Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości?  

1. Tak podobni, tak różni, tak europejscy! 

Termin przesyłania prac: 27 lutego 2015 r.  
 
Szczegóły na: http://event.iservice-europa.eu/pl/
konkurs-na-najlepszy-artykul 

 Jeżeli tak, to Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego powinna trafić właśnie  

do Ciebie! Nagroda jest przyznawana co roku przez PE oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola 

Wielkiego z Akwizgranu, a jej celem jest wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród  

młodych ludzi oraz ich zaangażowania w integrację europejską. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 

5000 euro, 3000 euro, 2000 euro, a trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby PE .  

Termin nadsyłania kandydatur: 2 lutego 2015 r. 

Szczegóły na: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/ 

 Masz pomysł na to, jak zwiększać wpływ mieszkańców Europy na procesy decyzyjne w ramach  
społeczeństw, państw i całej Unii Europejskiej? Masz od 13 do 30 lat i mieszkasz na Starym Kontynencie? 
Weź udział w konkursie na najciekawszy film pokazujący sposoby zwiększania wpływu Europejczyków  
na decyzje polityczne! Video nie może byś dłuższe niż 90 sekund a autorzy zwycięskich filmów otrzymają 

nagrody pieniężne: 2000 euro, 1500 euro i 1000 euro.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015 r. Szczegóły na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/

aktualnosci/shining-stars-europe-znajdz-pomysl-dla-europy 

Z okazji Nowego Roku 2015 Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Toruń składa Państwu serdeczne życzenia wszelkiej  

pomyślności, obfitości i sukcesów, powodów do samych radości 
oraz  realizacji wszystkich noworocznych postanowień!  

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=PL


5. Konkurs EKES-u dla kreatywnych! 

2. Łotewskie przewodnictwo w Radzie UE 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dla osób kreatywnych, które lubią śpiewać i nagrywać filmy. 
Stwórzcie własną interpretację „Ody do radości”, nakręćcie to i zawalczcie o nagrody finansowe w wysokości:  
1. miejsce - 8000 euro, 2. miejsce - 5000 euro i 3. miejsce - 3000 euro. 
 Hasło konkursu brzmi „Europa na głosy - Europe in harmony”. Warunkiem udziału jest wykonanie interpre-
tacji „Ody do radości”, której musi towarzyszyć video. Film może być poświęcony wybranemu przez uczestników 
konkursu tematowi związanemu z Europą. Konkurs skierowany jest do osób amatorsko zajmujących się produkcją 
materiałów video, chórów i zespołów wokalnych z całej UE. Jego organizatorem jest Europejski Komitet Ekonomicz-
no-Społeczny w partnerstwie z łotewską prezydencją w Radzie UE.  
 
Termin nadsyłania prac: 20 lutego 2015 r. 
 
Szczegóły na http://www.eesc.europa.eu/video -challenge/2015/  
oraz http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/2015/Poster/EiH_Poster%
20A4_PL.pdf 

 1 stycznia 2015 r. Łotwa objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Będzie  
kierować jej pracami przez następnych 6 miesięcy. Łotwa zapowiedziała, że oprócz kryzy-
su ukraińskiego będzie chciała skupić się także na sprawach gospodarczych, takich  

jak konkurencyjność Europy czy jednolitość rynku cyfrowego.  Polecamy stronę łotewskiej 

Prezydencji: http://www.es2015.lv/en  

4. RegioStars 2015 

 Ruszyła kolejna edycja konkursu RegioStars 2015! Dyrekcja Generalna 
Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej poszukuje najbardziej  
inspirujących i innowacyjnych projektów realizowanych przy współfinansowaniu 
ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności. 

                    Nagrody RegioStars 2015 będą przyznawane w następujących kategoriach: 
1. Rozwój inteligentny – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospo-
darki cyfrowej 
2. Rozwój zrównoważony – stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywa-
teli i społeczeństwa 
3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

4. CityStar– przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania. 

Na laureatów czekają nagrody i certyfikat zwycięzcy konkursu RegioStars, który zostanie wręczony z rąk przewod-

niczącego jury konkursowego oraz Coriny Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej UE.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2015 r.  

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/141211_regiostars_pl.htm 

 Cele ERR to przede wszystkim informowanie obywateli UE o współpracy rozwojowej Unii i państw członkow-
skich, podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze współpracy rozwojowej UE, zarówno dla odbiorców 
pomocy, jak i dla obywateli Unii oraz promowanie wśród obywateli w Europie i krajach rozwijających się poczucia 

wspólnej odpowiedzialności i solidarności.  

1. Rok 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju 

 Propozycja Komisji Europejskiej, aby rok 2015 został ogłoszony Europejskim Rokiem Rozwoju (ERR) została 
zaakceptowana przez Radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i finalnie Radę ds. Zagranicznych UE. Przyświeca 

mu motto "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość".  

 W roku 2015 przypada także podsumowanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych przez społecz-
ność międzynarodową w 2000 r. na rzecz eliminowania ubóstwa i zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej  
i politycznej. W tym roku społeczność międzynarodowa powinna zdecydować o przyszłych ramach rozwoju,  
które zastąpią Milenijne Cele Rozwoju.  

http://www.es2015.lv/en


6. Płatny staż w KE w zasięgu Twojej ręki!  

5. Polityka spójności i Polska 

 1 grudnia 2014 r. ruszyła w Polsce kampania „Unia Europejska: Pracuje-
my dla Ciebie". Jej celem jest przybliżenie Polakom unijnych działań na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Polecamy 
video ukazujące niektóre z działań wpieranych przez Unię Europejską, takich 
jak wspieranie zielonych miejsc pracy, łączenie partnerów biznesowych  

oraz inwestowanie w młodych. 

 KE przyjmuje kolejne programy operacyjne dla Polski, na lata 2014-2020. W latach 

tych Polska realizować będzie 22 programy operacyjne w ramach unijnej polityki spójno-

ści, na co otrzyma 7,7 mld euro.   

Priorytety inwestycyjne na lata 2014–2020 zostaną określone w Umowie Partnerstwa  

zawartej z Komisją Europejską. Przewiduje się, że główne priorytety będą obejmować:  

4. Nowa unijna dyrektywa o prawach konsumenta 

 25 grudnia zaczęła w Polsce obowiązywać nowa unijna dyrektywa o prawach konsumenta. 14 dni na zmia-
nę decyzji o zakupie towaru, większa przejrzystość cen, czytelniejsze informacje dotyczące warunków zwrotu  
towaru, brak ukrytych kosztów, prawo do bezpłatnej pomocy ze strony Europejskiego Centrum Konsumenckiego  
- oto niektóre z wprowadzonych zmian. Ponadto dyrektywa wzmacnia prawa konsumentów bez względu  

na to, gdzie dokonali zakupu - w sklepie czy w Internecie.  

Polecamy miniprzewodnik po prawach konsumenta dostępny na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce: 

 >>> http://ec.europa.eu/polska/news/141002_dla_konsumenta_pl.htm 

 Chcesz zdobyć unikalne doświadczenie zawodowe? Sprawy Unii Europejskiej 

nie są Tobie obce? Chcesz spróbować swoich sił jako pracownik międzynarodowej  

instytucji? Do 30 stycznia trwa rekrutacja na staże do Komisji Europejskiej!  

 Staże są płatne, trwają 5 miesięcy i można je odbyć m.in. w Brukseli, Luksembur-

gu ale także w Warszawie i we Wrocławiu. Polecamy! 

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/stages/ oraz http://ec.europa.eu/polska/

news/150106_staze_w_ke_pl.htm 

 rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej, energetycznej i informacyjno-komunikacyjnej,   

 tworzenie sprzyjającego innowacjom środowiska biznesowego;  

 zwiększanie aktywności zawodowej w ramach udoskonalonej polityki zatrudnienia,  

 włączenia społecznego i edukacji,  

 rozwój zasobooszczędnej gospodarki przyjaznej środowisku.  

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/

 1 stycznia 2015 r. Litwa stała się dziewiętnastym członkiem strefy euro. Litwini  
zaczęli używać euro jako oficjalnej waluty a do 15 stycznia 2015 r. litewskie lity oraz euro 
będą w równoległym obiegu. Na awersie litewskiego euro widnieje wizerunek "Pogoni", 
uzbrojonego rycerza na koniu, który jest godłem Litwy.   

3. Dziewiętnasty członek strefy euro 

7. „Unia Europejska: Pracujemy dla Ciebie” 

Szczegóły kampanii na stronie kampanii: http://www.epresspack.net/pracujemy-dla-ciebie-unia-europejska/ 
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