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 Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich. Odbędzie się  
on 7 sierpnia 2014 r. (czwartek) 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! 

 27 lipca 2014 r. Punkt Informacji Europejskiej  
Europe Direct – Toruń przy Wydziale Technicznym WSG 
gościł tym razem w Brodnicy. Okazją do odwiedzenia  
miasta był Jarmark Ekologiczny, który już po raz dziewią-
ty odbył się na brodnickim Przedzamczu. 
 
 Europe Direct – Toruń przyciągało niezmiennie 
Europejskim Kołem Fortuny z ciekawymi nagrodami  
dla dzieci – kalendarzami, książkami i komiksami  
o tematyce europejskiej. Każdy dorosły mógł natomiast 
znaleźć przy naszym stoisku informacyjnym  
bezpłatne publikacje na praktycznie każdy temat związany 
z Unią Europejską. Zainteresowani założeniem własnego 
biznesu i funduszami europejskimi zostali zaproszeni  
na spotkanie z ekspertem w tym temacie, który raz  
w miesiącu udziela bezpłatnych konsultacji w siedzibie 
Europe Direct – Toruń. Młodzież z kolei chętnie zadawała 
pytanie dotyczące programu Erasmus +. Najpopularniej-
szy był natomiast temat wyjazdów wakacyjnych: nasze 
prawa na zagranicznym urlopie, formalności, jakich  
należy dopełnić, informacje o karcie EKUZ itp. 
 
  Wielkim zaskoczeniem, ale  i przede wszystkim 
przyjemnością, było wręczenie nagród specjalnych  
dzieciom, które wykazały się imponującą wiedzą  
na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich UE  - 
dwóch chłopców odpowiedziało bezbłędnie na każde  
pytanie o podwyższonym poziomie trudności.  
          
   Gratulujemy! 
 

Dziękujemy wszystkim gościom i do zobaczenia za rok! 

Odwiedź nas na: 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts


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.).  

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

3. III Kongres Ziemi Dobrzyńskiej 

 9 lipca 2014 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 

Toruń przy Wydziale Technicznym WSG uczestniczył w III Kongre-

sie Ziemi Dobrzyńskiej zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą.   

Kongres, który jak co roku cieszył się bardzo dużą  

popularnością wśród Dobrzynian, odbył się tym razem w Czerniko-

wie. Europe Direct – Toruń przygotował dla uczestników i gości  

stoisko informacyjne z publikacjami nt. polityk Unii Europejskiej  

i jej instytucji. Odwiedzający byli szczególnie zainteresowanie  

darmowymi konsultacjami eksperta ds. funduszy unijnych. 

Zarówno dla starszych jak i młodszych gości przygotowaliśmy  

konkursy z nagrodami. Nie mogło zabraknąć Europejskiego Koła 

Fortuny, w którym swoją wiedzę na różnych poziomach trudności 

sprawdzali zarówno ci starsi jak i młodsi uczestnicy Kongresu. 

 

Dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę! 

Czy kiedykolwiek kontaktowałeś 

się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG? 

Wziąłeś udział w lekcji europej-

skiej, konferencji, pikniku europej-

skim, skorzystałeś z możliwości 

konsultacji z naszym ekspertem  

ds. funduszy europejskich?  

4. Pomóż nam podnieść jakość naszych usług! 

Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie 
swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli 
nam podnieść jakość naszych 
usług.  Znajdziesz ją tutaj:  
ht tp: / /ec .europa.eu/eusurvey/
r u n n e r / E D I C f e e d b a c k 2 0 1 4 ?
surveylanguage=PL.  
 

Twoje zdanie jest dla nas ważne! 

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


1. CAP Communication Awards 

 Ruszyła 3. edycja corocznego konkursu fotograficzne-
go organizowanego przez Komisję Europejską „Europa  

w moim regionie”.   

 Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu  cieka-
wego projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach 
polityki regionalnej. Co ważne, na zdjęciu musi znaleźć się in-
formacja 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  

 Rusza kolejna edycja CAP Communication Awards, czyli konkurs na naj-

lepsze projekty w dziedzinie komunikacji w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej! 

Projekty kampanii komunikacyjnych można zgłaszać do 31 października 2014 r. 

Należy pamiętać, że  wniosek napisany musi być w języku angielskim, francu-

skim lub niemieckim.  

 Konkursu jest skierowany do organizacji zawodowych, ośrodków anali-

tycznych, badawczych i akademickich, mediów, agencji komunikacyjnych,  

specjalistów zajmujących się komunikacją a także osób reprezentujących  

organizacje pozarządowe, publiczne i mieszane. Autorzy najlepszych prac  

zaprezentują swoje osiągnięcia w Brukseli, tam też odbędzie się ceremonia wrę-

czenia nagród. Wybrane projekty trafią do bazy najlepszych praktyk.  

Projekt można zgłosić w trzech kategoriach: 

1) Kampania skierowana do osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, np. rolników, organizacji zawodowych 

czy podmiotów opiniotwórczych; 

2) Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa zawierająca istotne dla nich informacje; 

3) Kampania, w której zastosowane narzędzia, działania i kanały komunikacyjne w innowacyjny sposób przycią-

gnęły uwagę odbiorców. 

 
Termin przysyłania zgłoszeń: 31 października 2014 r.  
 
Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_pl.htm  

2. Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie” 

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/120812_konkurs_regionalny_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/120812_konkurs_regionalny_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_pl.htm


 Wybierając się na zagraniczne podróże nie zapomnijcie zabrać ze sobą 
EKUZ. Co to takiego? To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.  
Ten bezpłatny dokument poświadcza, że jej posiadacz ma prawo do otrzyma-
nia 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.  

3. Summer Learning Contest 

 Wycieczka do Brukseli i bilety na TEDxEU to nagrody 
w konkursie filmowym Erasmus+ Summer Learning Contest! 
Wakacje to czas wolny od szkoły, ale niekoniecznie od nauki! 
Macie ambitne plany na tegoroczne wakacje?  

4. Wakacyjny konkurs z EKUZ w tle 

Chcecie zdobyć nowe doświadczenia, nauczyć się kolejnego języka obcego a może w inny sposób „zainwestować” 
w swój rozwój? Jeżeli tak, to nakręćcie film o tym, czego zamierzacie nauczyć się tego lata! Filmiki nie mogą być 
dłuższe niż 30 s, większe niż 50 MB a ich autor musi posiadać prawa autorskie do całości nadesłanej pracy.  
Nadsyłane pliki muszą być zapisane w jednym z poniższych formatów:  .avi, .mov, .wmv lub .mp4. 
 
Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/
announcements/140718_wakacje_pl.htm 
 
Filmy można przesyłać do 5 września 2014r. 

 Aby przed wakacjami upowszechnić wiedzę na temat EKUZ, Komisja Europejska ogłosiła 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 

5. Konkurs filmowy z ideą  
obywatelstwa europejskiego w tle 

 Weź udział w II edycji konkursu filmowego 

poświęconego idei obywatelstwa europejskiego. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są słowa 

Gandhiego: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć  

w świecie”.  

 Zadanie konkursowe polega na nakręceniu 

filmu (trwającego do 3 minut) wyrażającego opinię 

jego autora na temat aktywności obywatelskiej.  

Nagranie powinno być przygotowane w języku  

angielskim lub francuskim i zostać umieszczone  

w Internecie. Autorzy najciekawszych nagrań otrzy-

mają m.in. kamery warte 250 euro. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 września 2014 r.  

 

Szczegóły na stronie: http://www.eurodesk.pl/

aktualnosci/aktywni-zmieniaja-swiat  

 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 rozwią-
zania lub inicjatywy, zgłoszenia powinny opisywać 
także świadectwo na efektywność proponowanego 
rozwiązania. 
 
Termin zgłoszeń: 18 sierpnia 2014 r. 
 
Szczegóły na stronie Eurodesk: http://
w w w . e u r o d e s k . e u / e d e s k / S e a r c h D b . d o ?
go=4&progId=EU0010000564&country=EU&lang=PL&
show 

6. Europeana Soundscape Award 2014 

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/140718_wakacje_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/140718_wakacje_pl.htm
http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/ehic_competition.jsp?langId=en
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/aktywni-zmieniaja-swiat
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/aktywni-zmieniaja-swiat


1. Kolejne przystanki EuroLato 2014! 

 Tarnowo Podgórne, Żnin, Białka Tatrzańska, Jastrzębie Zdrój, Przysucha, 
Tarnobrzeg, Wałcz i Stegna - oto lipcowe przystanki akcji informacyjno - edukacyj-
nej „EuroLato 2014 i trasy koncertowej Lata z Radiem!  
 
 Europejski namiot Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce  
odwiedzi jeszcze 10 polskich miast. Jakich? Dowiesz się tutaj: http://ec.europa.eu/
polska/news/events/140617_eurolato2014_zapowiedz_pl.htm.  
 
 Wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce serdecznie  
zapraszamy do wspólnej zabawy! Czekają na Was m.in. gry i zabawy, konkursy  
z nagrodami, kąciki tematyczne, strefa relaksu a o każdej pełnej godzinie  
quiz „EuroLato 2014”. Namiot europejski będzie otwarty dla odwiedzających  
w godzinach 15.30-19:30. Sprawdźcie, kiedy odwiedzimy Twoje miasto! 

2.  „Europe. A fresh start!” 

 1 lipca 2014 r. Włochy objęły sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Tworzenie  

nowych miejsc pracy, wyjście z kryzysu gospodarczego i finansowego, wzmocnienie podstawowych praw  

oraz pomaganie Europejczykom w utrzymywaniu pokoju na świecie - oto założenia włoskiej prezydencji na najbliż-

sze pół roku. Unia Europejska potrzebuje "świeżego" startu, do czego nawiązuje program włoskiej prezydencji 

zatytułowany "Europe. A fresh start". 

 

Działaniom nowej prezydencji przez towarzyszyć będą trzy główne priorytety: 

 Europa na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego 

 Europa bliżej obywateli: przestrzeń dla demokracji, praw i wolności 

 Nowy impet dla polityki zagranicznej Unii Europejskiej 

 

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną stroną włoskiej prezydencji :italia2014.eu. 

       To już oficjalne!  
W 2015 roku Litwa jako 
dziewiętnaste państwo 
przystąpi do strefy euro.   

4. Litwa w strefie euro!  

Wraz z przystąpieniem Litwy oraz Łotwy 
1 stycznia 2014 r. wszystkie trzy kraje 
bałtyckie będą w strefie euro. Decyzja 
dot. przyjęcia Litwy do UGiW podykto-
wana była m.in. faktem, że państwo  
to spełnia wszystkie kryteria konwer-
gencji.  

 422 głosami za, Parlament Europejski wybrał Jeana-
Claude Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
podczas tajnego glosowania, które odbyło się 15 lipca. Nowy 
przewodniczący, wybrany na 5 lat, obejmie urząd 1 listopada 

2014 roku. Funkcję przejmie po José Manuelu Barroso. 

3.  Jean-Claude Junker przewodniczącym KE 

Minimalna liczba głosów, która 
musiał uzyskać to: 376. Wybra-
ny Przewodniczący Komisji  
Europejskiej wyśle teraz oficjal-
ne listy do przywódców państw 
członkowskich, prosząc ich  
o zaproponowanie swoich  

kandydatów na komisarzy. 

http://ec.europa.eu/polska/news/events/140617_eurolato2014_zapowiedz_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/events/140617_eurolato2014_zapowiedz_pl.htm
http://italia2014.eu/en
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJos%25C3%25A9_Manuel_Barroso&ei=cXvVU6ntPKHj4QSAvoGwDA&usg=AFQjCNHp4xg0iOYDcmgmSlrld2tv0afCVw&sig2=DTiv8XGErgpc5EsYaeFsnA&bvm=bv.71778758,d


6.  Ruszył Program COSME na rzecz sektora MSP 

7.  Gratulacje dla Janka! 

5. Poznaj Program Horizon 2020 

 Horizon 2020 to już ósmy program ramowy Unii Europejskiej wspierający idee Innowacyjnej  
Unii w Europie 2020. Celem jest zwiększenie konkurencyjności UE na świecie.  
 
 Budżet Horizon 2020 sięgający 80 miliardów euro zostanie przeznaczony na wspieranie nauki i innowa-
cji, ale także na inicjatywy związane z rozwiązywaniem problemów Europejczyków, takich jak zmiany klimatu, 
zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energii odnawialnej, 
zapewnienie bezpiecznej żywności oraz podjecie tematyki związanej ze starzeniem się społeczeństw. 

 Małe i średnie firmy są podstawą gospodarki UE i miejscem, gdzie tworzy się 85 proc. wszystkich  

nowych miejsc pracy. Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję wspierania małych i średnich  

przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach programu COSME (Programme for the Competitivness of Enter-

prises and SMEs), który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji  

CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme).   

 Pamiętacie konkurs "Co dla Ciebie znaczy rozszerzenie UE?" zorganizowany 
przez Komisję Europejską? Jego laureatem w kategorii wiekowej 15-18 lat został pięt-
nastoletni Jan Getek. Jury doceniło trafne spostrzeżenia, dojrzały styl pisania  
i pomysłowość autora. Janek wygrał dwudniową wycieczkę do Brukseli. Gratulujemy!  
Szczegóły na stronie:  http://ec.europa.eu/polska/news/140716_konkurs_pl.htm  

 We wrześniu, jak co roku świętować będziemy kolejny Europejski 

Dzień Języków. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG przygotował dla Was liczne konkursy  

z atrakcyjnymi nagrodami, o których poinformujemy w kolejnym numerze 

newslettera. Teraz natomiast polecamy zapoznanie się z oficjalnym progra-

mem EDJ 2014 i zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym święcie wielo-

języczności!  

Program znajduje się na stronie: http://www.edj.waw.pl/program  

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi filmami,  
w doskonały sposób prezentującymi nowe zasady programu: 

1. „General overview” https://www.youtube.com/watch?
v=CimJI88c4fE&list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv 

  
2. "How to apply": https://www.youtube.com/watch?
list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv&v=mmN0NccQCD0  

 Jego budżet wynosi 2,5 mld euro. Dzięki zawartemu porozumieniu  

pomiędzy KE a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, sektor MSP może liczyć 

na 25 mld euro dodatkowego finansowania. Pozwoli to m.in. zlikwidować lukę 

kapitałową, czyli jedną z najpopularniejszych barier rozwoju małych przedsię-

biorstw. Zasadniczymi punktami nowego programu będą promowanie dostępu 

do finansowania, wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych przed-

siębiorstw. 

Szczegóły na temat COSME znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/140722_cosme_pl.htm 

8.  Europejski Dzień Języków 2014 

http://ec.europa.eu/polska/news/140716_konkurs_pl.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE&list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv
https://www.youtube.com/watch?v=CimJI88c4fE&list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv
https://www.youtube.com/watch?list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv&v=mmN0NccQCD0
https://www.youtube.com/watch?list=PLvpwIjZTs-LiDRHZLsjkpM-xVGzV7b2Zv&v=mmN0NccQCD0
http://ec.europa.eu/polska/news/140722_cosme_pl.htm

