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1. Spotkajmy się w Inowrocławiu! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

           Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przy Wydziale 

Technicznym WSG wraz z Wydziałem Zarządzania i Nauk Społecz-

nych WSG w Inowrocławiu zapraszają do wspólnego świętowania  

Dnia Europy!  

     Święto Europy to szczególny dzień w roku dla obywateli Unii Europej-

skiej. Co roku obchodzony jest we wszystkich państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. A jest co świętować, bo w zjednoczonej Europie od prawie 

70-ciu lat utrzymujemy pokój. Jeszcze nigdy wcześniej się to nie udało! 

     Serdecznie zapraszamy mieszkańców Inowrocławia i 
okolic do aktywnego udziału w obchodach Dnia Europy, 
które zorganizowane zostaną 6 maja. Szczególne atrak-
cje 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 Eu-
ropy w Toruniu będzie Syriusz – maskotka Unii Europej-
skiej, który chętnie zrobi sobie zdjęcie ze wszystkimi 
uczestnikami!  

Do udziału w wydarzeniu 
szczególnie zapraszamy 
szkoły i przedszkola – 
przyjdźcie całą klasą! Ze 
względów organizacyj-
nych prosimy o wcześniej-
sze zgłaszanie grup zorga-
nizowanych na adres e-
mail: europedirect-
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 — 29 maja 2017 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z eks-
pertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się ono 29 maja 
2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spo-
tkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach 
pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicz-
nie: 052 567 00 09. 
 

     

2. Europejski Tydzień Młodzieży 2017 

     Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń i 

Bydgoszcz zapraszają na seminarium "Kryzys migracyjny 

w UE: między obawą a akceptacją?", które odbędzie się 

26 maja, 0 13:00 na Wydziale Politologii Zarządzania i Na-

uk Społecznych WSG w Inowrocławiu. 

   Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udzia-

łu w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście 

w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-

torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

4. Kryzys migracyjny w UE - seminarium 

      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct—Toruń zapra-
sza do udziału w warsztatach w ramach Europejskiego Tygo-
dnia Młodzieży: Warsztaty Międzynarodowe, „Postaw na wo-
lontariat” oraz „Twoje szanse w Europie”! 
Do udziału w wydarzeniu szczególnie zapraszamy szkoły gim-
nazjalne i ponadgimnazjalne. 
 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: europedirect-
torun@byd.pl lub telefonicznie: (52) 567 00 09.  



3. Morze Słów 

1. Europejska Nagroda dla Młodzieży 

 Europejska Nagroda dla Młodzieży (EYA) promuje innowacyjność w wy-
korzystaniu nowych technologii, która przyczynia się do sprostania najważniej-
szym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. 
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć: 
- studentów, wykorzystujących w swoich pracach i projektach najbardziej inno-
wacyjne rozwiązania, 
- młodych przedsiębiorców, wykorzystujących w kreatywny sposób internet i 
mobilne technologie komunikacyjne. Efekty ich pracy powinny być lub przyczyniać się do powstania wartościo-
wych społecznie projektów mających na celu poprawę warunków życia i będących odpowiedzią na cele zdefi-
niowane przez Radę Europy i strategię Europa 2020.  

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2017 r.  

Więcej informacji 

Fundacja Anny Lindh oraz Europejski Instytut Morza Śródziemnego zapra-
szają na kolejną edycję międzynarodowego konkursu literackiego na krót-
kie opowiadanie „Morze słów”. Konkurs skierowany jest do młodych ludzi 
z 43 krajów regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego. 

Konkurs skierowany jest do młodych ludzi między 18. i 30. rokiem życia, 
obywateli 43 krajów regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego (w tym Polski). 

Tematem konkursowym jest "Młodzież, stereotypy i radykalizacja". Długość opowiadania nie może przekro-
czyć 2500 słów. Opowiadania mogą być napisane w jednym z języków urzędowych uczestniczących krajów, 
muszą to być oryginalne i niepublikowane prace. 
Autorzy prac muszą dołączyć do nadesłanych tekstów swoje dane osobowe (imię i nazwisko, miejsce urodze-
nia, narodowość, adres pocztowy oraz e-mail). 
Więcej informacji 

 Festiwal PLURAL+ został stworzony z myślą o młodych ludziach – jako narzędzie wyrażania opinii o 
migracjach i różnorodności etnicznej i kulturowej. Jego celem jest również pokazanie, że młodzi ludzie potrafią 
być kreatywnymi ambasadorami i inicjatorami zmian społecznych na świecie, a ich aktywność może na te 
zmiany oddziaływać.  
W konkursie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku od 9 do 25 lat. 
Możliwa jest praca zespołowa i przygotowanie jednego wideo przez grupę osób, pod warunkiem, że wszyscy 
mieszczą się w limicie wiekowym. 
Jak wziąć udział: 
– Film wideo można zrobić w dowolnym stylu czy gatunku, może to być animacja, dokument, film fabularny, 
teledysk, komedia itp. – jeśli tylko odzwierciedlać będzie to, co myślisz o migracji i różnorodności. 
– Film musi trwać do 5 minut, uwzględniając napisy początkowe i końcowe. 
– Film powinien być wykonany po styczniu 2015 roku i, jeśli nie jest w języku angielskim, musi posiadać an-
gielskie napisy. Zasady i wytyczne dotyczące przesyłania filmów znajdują się na stronie internetowej. 
Międzynarodowe jury przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: od 9 do 12, od 13 do 17 i od 18 do 25 
lat.                                                                                                                                                                              
Trzech zwycięzców (po jednym z każdej kategorii) otrzyma 1000 USD oraz zaproszenia do uczestnictwa w ce-
remonii wręczenia nagród, która odbędzie się w Nowym Jorku, pod koniec 2017 r.  

Termin nadsyłania prac: 4 czerwca 2017 roku. Więcej informacji 

2. Plural+ 

http://hub.coe.int/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm
https://eu-youthaward.org/european-youth-award-pol/
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-of-words-2017/un-mar-de-paraules-2016
https://pluralplus.unaoc.org/


 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 

W poniedziałek 29 maja z mieszkańcami Torunia oraz publicznością z 
całej Polski spotka się Komisarz UE do spraw Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa Żywności Vytenis Andriukaitis. Komisarzowi na scenie towarzy-
szyć będzie Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr 
Całbecki. W ramach Dialogu Obywatelskiego będzie można zadać 
komisarzowi pytanie, podzielić się swoimi refleksjami i wysłuchać 
propozycji Komisji Europejskiej na poprawę stanu inwestycji w zdro-
wie w Europie. Dialog odbędzie się w centrum kulturalno-
kongresowym CKK Jordanki w Toruniu.  

1. Dialog obywatelski w Toruniu 

         Aby wziąć udział w Dialogu Obywatelskim, należy zarejestrować się na stronie www.dialogobywatelski.pl do 
czwartku 25 maja 2017 r.  Liczba miejsc jest ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń) . Zorganizowa-
ne grupy spoza Torunia zapraszamy do kontaktu z PIE ED-Toruń: europedirect-torun@byd.pl. 

Więcej informacji na naszej stronie 

2. Seminarium nt. wsparcia polskich przedsiębiorców na świecie 

 Co wyniki wyborów prezydenckich oznaczają dla samej Francji i 
dla UE? Czy Francja odbuduje swoją pozycję? Polska Fundacja im. Ro-
berta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
zapraszają w środę 10 maja na kolejne Seminarium europejskie. Naszym 
gośćmi będą prof. dr hab. Jarosław Szymanek (Uniwersytet Warszaw-
ski) oraz historyk dr Damien Thiriet.  
Więcej informacji 

3. Kolejne seminarium europejskie 

 Tegoroczne wakacje w UE będą tańsze dla użytkowników telefo-
nów komórkowych. Już od połowy czerwca zniesione zostaną opłaty 
roamingowe dla osób, które korzystają ze swoich komórek i smartfonów 
w innym kraju Unii. Nowy mechanizm rozliczeń „Roam like at home” 
gwarantuje, że będziemy płacić za połączenia, wiadomości i przesył da-
nych na takich samych zasadach jak w kraju zamieszkania.  

4. Bye bye roaming! 

Czytaj więcej 

http://ec.europa.eu/polska/news/events/150511_wspolpraca_rozwojowa_pl.htm
http://www.dialogobywatelski.pl/
http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,398/komisarz-ue-w-jordankach-29-maja
http://ec.europa.eu/poland/events/170508_seminarium_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170421_roaming_pl


5.  60 lat Traktatów Rzymskich 

 The Youth Voice to konferencja podsumowująca projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów „Nic o 
Nas bez Nas”. Motywem przewodnim będą "Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów". Podczas 
trzydniowej konferencji 23-25 maja zostaną poruszone problemy i wyzwania związane z tworzeniem studenc-
kiego społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbywa się pod patronatem KE.  

W dniach 23-25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogól-
nopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. „Nic o Nas bez Nas”. 

Projekt poświęcony jest budowie studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współ-
tworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dia-
logu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty 
oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtują-
cymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachę-
cają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, 
własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski. 

Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstw Roz-
woju, Spraw Zagranicznych, Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, a także przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, związ-
ków zawodowych, szeregu polskich think thanków i organiza-
cji. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, a 
także został objęty honorowym patronatem Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Dialogu Spo-
łecznego oraz Business Centre Club. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu i oraz tutaj. 

W piątek 24 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona przeszło-
ści i przyszłości Unii Europejskiej (UE), zorganizowana wspólnymi stara-
niami Uniwersytetu Warszawskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europej-
skiej w Polsce w przeddzień 60-tej rocznicy podpisania Traktatów ustana-
wiających Wspólnoty Europejskie. Naukowcy, politycy i praktycy życia go-
spodarczego starali się podsumować osiągniecia 60-ciu lat integracji euro-
pejskiej i zastanowić się na przyszłością projektu zjednoczonej Europy.  

Dyskusja nad możliwymi scenariuszami dalszego rozwoju integracji europejskiej zdominowała wszystkie pane-
le dyskusyjne. Tę paneuropejską debatę nad przyszłością UE zapoczątkowało opublikowanie przez Komisję 
Europejską 1 marca 2017 r. tzw. "Białej księgi o przyszłości Europy", która zawiera 5 możliwych scenariuszy 
dalszej współpracy państw członkowskich w ramach Unii. Scenariusze te przewidują różne możliwości rozwoju 
wypadków, od dalszego zacieśnienia integracji europejskiej i zwiększenia kompetencji instytucji unijnych, po 
jej stopniowe rozluźnienie i skupienie się jedynie na funkcjonowaniu wspólnego rynku.  

Konferencja "Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji" była jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 60-
lecia integracji europejskiej i odbyła się pod patronatem Komisji Europejskiej. Uczestnikami paneli tematycz-
nych byli naukowcy z najlepszych polskich uczelni, byli i obecni wysokiej rangi urzędnicy państwowi oraz po-
słowie na Sejm RP. W trakcie konferencji wręczono też narody Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich 
za najlepszą monografię z dziedziny studiów europejskich w 2015 r.  

Szczegółowa relacja z wydarzenia 

6. Nic o nas bez nas! 

https://www.facebook.com/niconasbeznas/?ref=aymt_homepage_pane
https://www.facebook.com/events/300659780359070/?fref=ts
http://ec.europa.eu/poland/news/170331_integracja_pl

