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1. Spotkajmy się w Toruniu! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

           Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przy Wydziale 

Technicznym WSG wraz z Urzędem Miasta Torunia oraz Centrum Infor-

macji Młodzieży przy MDK i Enterprise Europe Network zapraszają do 

wspólnego świętowania Dnia Europy! Patronat honorowy nad wydarze-

niem sprawuje Prezydent Miasta Torunia- Pan Michał Zaleski.  

     Święto Europy to szczególny dzień w roku dla 

obywateli Unii Europejskiej. Co roku obchodzony jest 

we wszystkich państwach członkowskich Unii Euro-

pejskiej. A jest co świętować, bo w zjednoczonej Eu-

ropie od prawie 70-ciu lat utrzymujemy pokój. Jesz-

cze nigdy wcześniej się to nie udało  

     Serdecznie zapraszamy mieszkańców Torunia i okolic 
do aktywnego udziału w obchodach Dnia Europy, które 
zorganizowane zostaną 9 maja na toruńskim Rynku Staro-
miejskim. Szczególne atrakcje czekają na dzieci i młodzież 
– dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy z 
nagrodami, broszury i quizy o Unii Europejskiej.  
 
       Wszystkich gości powitamy kwiatami w barwach Unii 
Europejskiej. Nie zabraknie oczywiście dźwięków hymnu 
Unii Europejskiej. Gościem specjalnym Dnia Europy w To-
runiu będzie Syriusz – maskotka Unii Europejskiej, który 
chętnie zrobi sobie zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami!  

Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy 
szkoły i przedszkola – przyjdźcie całą klasą! Ze 

względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorga-
nizowanych na adres e-mail: euro-
pedirect-torun@byd.pl lub telefo-
nicznie: (52) 567 00 09.  

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


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

3. Spotkanie z ekspertem — 18 maja 2015 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 18 maja 2015 r. (poniedziałek) w 
godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia 
udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzi-
nach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 
052 567 00 09. 
 

     

2. Trwa nabór artykułów do punktowanych publikacji ED-Toruń i ED-Bydgoszcz 

     Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy 

Wydziale Technicznym WSG zaprasza na seminarium 

"Zagrożenia i konflikty we współczesnej Europie", które od-

będzie się 25 maja, w godzinach 9:30-11:30 na Wydziale Po-

litologii i Studiów Międzynarodowych UMK, sala. 310. 

   Naszymi gośćmi będą dr hab. Jacek Knopek  prof. UMK 

oraz Agnieszka Łuczywek z Amnesty International, ekspert 

kampanii „S.O.S. Europo”. 

4. Seminarium „Konflikty i Zagrożenia we współczesnej 

Europie”, 25.05 

      Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Ro-
berta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i 
recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (4 pkt.) oraz „Unia Europejska-
perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.).  
    Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podej-
mowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski w jej strukturach.  
    W 2015 r. nr 13 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 7 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy 
społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2015 r., 

wśród których znalazły się następujące obszary: 

 UE działająca dla obywateli; 

 Europa konkurencyjności, miejsc pracy i wzrostu; 

 Europa w świecie; 

 Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015; 

 Promowanie polityki UE w zakresie energetyki i zmian klimatycznych. 

Termin nadsyłania artykułów – do 31 maja 2015 r. 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). 
Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-

technicznymi. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. Koncepcja merytoryczno-techniczna  

Zapraszamy do współpracy! 

http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc


3. Rozwój ma wiele twarzy– konkurs z okazji Europejskiego 

Roku na Rzecz Rozwoju 

1. Europejski Konkurs Innowacji Społecznej 

 Ruszył Europejski Konkurs Innowacji Społecznej 2015 – tegoroczna, trzecia już, edycja adresowana jest 
do osób i organizacji, które mają „zmieniające zasady gry” pomysły na innowacyjne projekty społeczne w UE. 
Autorzy trzech najlepszych projektów otrzymają po 50 000 euro. Tegoroczny temat –„Nowe Sposoby Rozwoju” – 
zachęca uczestników do zaprezentowania nowych modeli wzrostu, prowadzących do wytworzenia zarówno war-
tości finansowej jak i do postępu społecznego obywateli, rządów i przedsiębiorstw równocześnie. Zgłoszenia do 
8 maja!  
W końcu, podczas listopadowej gali Brukseli, autorzy trzech najlepszych projektów 
otrzymają nagrody: po 50 000 euro.  

Więcej informacji 

 Jakie znaczenie ma współpraca rozwojowa dla krajów rozwijających 
się, a jakie dla najbogatszych? Dlaczego warto się w nią angażować? W związ-
ku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społecz-
ności szkolne do udziału w akcji edukacyjnej i konkursie „Rozwój ma wiele 
twarzy”. Akcja edukacyjna zaczyna się przed wakacjami, a sam konkurs ruszy 
1 września 2015.  
  
 
 

 W imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zapraszamy 
uczniów w wieku od 6-ciu do 15-stu lat, do udziału w konkursie pla-
stycznym „Rodzinne i zdrowe podróże z EKUZ”. Przedmiotem konkur-
su organizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej 
Centrali NFZ jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, któ-
ra będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzy-
ści z posiadania karty EKUZ w podróży. Do udziału w konkursie moż-
na się zgłaszać do 15 czerwca br.  

Zapraszamy!  

2. Rodzinne i zdrowe podróżowanie z EKUZ 

     Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pracy plastycz-
nej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzyści z posiadania 
karty EKUZ w podróży. Celem konkursu jest także promocja zdrowia wśród najmłodszych oraz 
promowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości związanej z korzyściami płynącymi z posia-
dania karty EKUZ za granicą i kształtowanie dobrych nawyków dbałości o zdrowie w przyszło-
ści.  
 
 
Więcej informacji o konkursie - na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.  

http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-konkursie-%E2%80%9Erodzinne-i-zdrowe-podroze-z-ekuz%E2%80%9D


 Komisja Europejska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Departament Współpracy Ekonomicz-
nej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapraszają do uczestnictwa w seminarium „Możliwości współpracy z Unią 
Europejską na rynkach rozwijających się”. Seminarium odbędzie się 20 maja br. w Centrum Konferencyjnym Ziel-
na w Warszawie (ul. Zielna 37) w ramach działań realizowanych w zakresie wsparcia polskich przedsiębiorców na 

arenie międzynarodowej.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/events/150511_wspolpraca_rozwojowa_pl.htm 

"Unia Rynków Kapitałowych – w kierunku pełnego jednolitego rynku" to 
temat seminarium zorganizowanego 13 kwietnia br. przez Komisję Europej-
ską oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Podczas spotkania eks-
perci zaprezentowali najważniejsze elementy planowanej Unii Rynków Ka-
pitałowych, będącej jednym z 10 priorytetów politycznych Junkera. Uczest-
nicy zaś mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad znaczeniem tego 

projektu dla polskich przedsiębiorstw i polskich rynków kapitałowych.  

1. W kierunku pełnego jednolitego rynku 

         Seminarium otwarły panie Ewa Synowiec, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Unii europejskiej w Polsce, i 
Anna Zielińska-Rakowicz, wicedyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zaznaczono, że powsta-
nie Unii przyczyni się do obniżenia kosztów finansowania dla europejskich przedsiębiorstw. Wspomniano także o 
rozpoczętych 13 lutego trzymiesięcznych konsultacjach społecznych, na podstawie których w drugiej połowie 

2015 r. Komisja Europejska przyjmie Plan Działania.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/150414_unia_rynkow_pl.htm. 

2. Seminarium nt. wsparcia polskich przedsiębiorców na świecie 

 Osiem miliardów euro przeznaczy Polska na projekty finansowa-
ne w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 
(EFIS), który jest głównym elementem wartego 315 mld euro Planu inwe-
stycyjnego dla Europy. Pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniącego w Polsce funkcję 
krajowego banku prorozwojowego. Polska jest szóstym z kolei krajem, 
który zadeklarował swój wkład w finansowanie planu, i to jeszcze przed 
formalnym powołaniem EFIS.  
Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/polska/
news/150421_polska_pl.htm. 

3. Polska wspiera Plan Junckera 

 Podróże do europejskich krajów, spotkania i dyskusje – to świetny 
sposób by lepiej poznać różne aspekty Unii Europejskiej. W ten właśnie spo-
sób studenci grupy Visionen für Europa (Wizje Europy) starają się nie tylko 
zrozumieć postrzeganie UE w różnych krajach członkowskich, ale też szerzyć 
promowanie idei europejskiej i prowadzić debatę na temat przyszłości Europy. 
Tym razem za cel podróży obrali Polskę, gdzie między innymi spotkali się z 

nami w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  

4. Wizje Europy w Polsce 

Czytaj więcej:  http://ec.europa.eu/polska/news/150424_wizja_pl.htm. 

http://ec.europa.eu/polska/news/events/150511_wspolpraca_rozwojowa_pl.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150414_unia_rynkow_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150421_polska_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150421_polska_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/150424_wizja_pl.htm


5.  Akcja dyplomacja 

  
       Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) 
może mieć korzystny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – 
wynika z raportu KE. Przedstawia on rezultaty badania przeprowadzonego 
w 2014 r., dotyczącego wyzwań dla MŚP eksportujących swoje towary i 
usługi do USA. W Nowym Jorku 20 kwietnia ruszyła dziewiąta runda ne-

gocjacji dotyczących TTIP.  

 

       Jak wynika ze sprawozdania, transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne (TTIP) stwarza małym i średnim przedsiębiorstwom wiele możliwości. Sprawozdanie zawiera wy-
niki sondażu przeprowadzonego w zeszłym roku wśród MŚP na temat wyzwań związanych z eksportem do Sta-
nów Zjednoczonych. W sprawozdaniu przytoczono ponadto najnowsze dane, by ocenić wielkość eksportu pro-

wadzonego przez MŚP w UE ze Stanami Zjednoczonymi.  

      TTIP może pomóc zredukować wiele problemów, z jakimi zmagają się MŚP prowadzące eksport do USA. 
Część regulacyjna TTIP dotyczy konkretnie jednego z punktów porządku obrad 9. rundy negocjacji w sprawie 
partnerstwa transatlantyckiego, które rozpoczynają się dzisiaj w Nowym Jorku. Negocjatorzy po stronie UE i 
USA zintensyfikują prace w ramach wszystkich trzech filarów negocjacji (dostęp do rynku, współpraca w za-
kresie regulacji i zasady). Równolegle na środę i piątek zaplanowane są spotkania zainteresowanych stron, 

natomiast główni negocjatorzy wezmą udział w konferencji prasowej. 

Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej: http://trade.ec.europa.eu/consultations/

index.cfm?consul_id=181 

 Dyplomacja to nie tylko podróże oraz ciekawe spo-
tkania i wydarzenia, ale także ciężka praca, w której trzeba 
być zarówno elastycznym jak i wyspecjalizowanym w róż-
nych dziedzinach. Przekonać się o tym mogli uczestnicy 
projektu Akcja Dyplomacja, którzy gościli w Przedstawiciel-
stwie Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas wizyty poru-
szone zostały tematy zatrudnienia w instytucjach unijnych, 
zwłaszcza w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych 

(ESDZ) oraz tego jak wygląda taka praca.  

    Akcja Dyplomacja to projekt organizowany od kilku lat 
przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach Akcji, dla studen-
tów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, organizowane 
są spotkania w placówkach dyplomatycznych i innych instytucjach. Komisja Europejska w Polsce brała udział 

w Akcji Dyplomacji również we wcześniejszych edycjach.  

     W tym roku tematem spotkania była kariera w unijnych instytucjach, z akcentem położnym na możliwości 
pracy w ESDZ oraz delegacjach Unii Europejskiej, które znajdują się na całym świecie. O tym jak i gdzie szukać 
pracy w strukturach unijnych mówiła Ambasadorka Karier UE Agnieszka Zakrzewska. Przedstawiła także jak 

wygląda proces rekrutacji i stawiane przed kandydatami wymagania.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/150417_dyplomacja_pl.htm 

6. TTIP z korzyściami dla MŚP 

https://ustr.gov/ttip/ttip-round-information
https://ustr.gov/ttip/ttip-round-information
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181
http://ec.europa.eu/polska/news/150417_dyplomacja_pl.htm

