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1. Klub Liderów Młodzieżowych 

zaprasza! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

Jesteś, młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych               

działającego przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, otwartości, tole-

rancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

i kreatywnych. 

 

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwar-

ci na zdobywanie nowych kompetencji, ak-

tywni. 

 możliwość realizacji wła-

snych pomysłów. 

Co zyskujecie dzięki uczestnictwu? 

 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 PIE ED i WSG; 

 wzmocnienie kompetencji liderskich. 

 

Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres:     

europedirect-torun@byd.pl. 

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


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

4. Europe Direct-Toruń — sprawdź nas! 

2. 26 września—Europejski Dzień Języków 

 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 na-

tomiast polecamy zapoznanie się z oficjalną stroną EDJ  i zapraszamy do udziału w tym wyjątko-

wym święcie wielojęzyczności!     

3. Spotkanie z ekspertem -  24 sierpnia 2015 r. 

 
Zapraszamy! 

Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich.  
Odbędzie się on 24 sierpnia 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 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chę-
ci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godz. pracy biura, 
mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Toruń prowadzi działalność informacyjno - konsul-
tacyjną, która realizowana jest m.in. poprzez dyżu-
ry doradcy, wydawanie newslettera, lekcje europej-

skie, seminaria, warsztaty, szkolenia. 

     Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Każda 
osoba, która zgłosi się do biura, otrzyma rzetelną 
odpowiedź na nartujące ją pytanie dotyczące kwe-
stii europejskich.  
      
 W codziennej pracy współpracujemy z innymi sie-
ciami europejskimi. Dzięki czemu jesteśmy w sta-
nie przekazywać aktualne informacje. 
 
    Odwiedź nas w biurze, wejdź na naszą stronę 
albo zaproś nas do swojej szkoły! 

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx


1. Zielona Stolica Europy 

 Ruszyła 4. 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.  

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.  

Aby wziąć udział w konkursie należy dodać zdjęcie w aplikacji na stronie Komisji Europejskiej na Face-

booku.  

W dniach 31 sierpnia – 8 września odbędzie się głosowanie internautów. Sto zdjęć z największą liczbą 
głosów oraz pięćdziesiąt zdjęć wybranych przez jury przejdzie do fazy finałowej. 15 września, między-

narodowe i niezależne jury wybierze trzech zwycięzców.  

Każdy zwycięzca otrzyma trzydniową wycieczkę do Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regio-

nów i Miast. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się między 12 a 15 października 2015 r.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150623_europa_region_pl.htm. 

 Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na 

Zieloną Stolicę Europy. O to zaszczytne miano powalczą duże euro-

pejskie miasta, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania i popra-

wiają jakość życia swoich mieszkańców.  

Kandydować mogą miasta z państw członkowskich UE, państw kan-

dydujących, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i 

Szwajcarii, liczące ponad 100 tys. Mieszkańców (w krajach, gdzie nie 

ma miast o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców, o tytuł może 

ubiegać się największe miasto). Zgłoszenia przyjmowane są drogą 

elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza.  

 

 Dla tych mniejszych miast, które pochwalić się mogą wprowa-

dzaniem ekologicznych praktyk zorganizowany został konkurs o tytuł Zielonego 

Liścia Europy. W tym przypadku również należy wypełnić internetowy formularz.  

2. Kolejna edycja– Europa w moim regionie 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150623_europa_region_pl.htm.
http://form.europeangreencapital.ie/registration.php
http://form.europeangreencapital.ie/registration2.php


 

3. Nagraj się na rozwój! 

 Oscar Wilde powiedział, że artysta może wyrażać 
wszystko. Jerzy Stuhr zaś śpiewał, że… śpiewać każdy może. 
Zapraszamy więc do zaśpiewania o… Europejskim Roku na 

rzecz Rozwoju 2015! 

Napisz tekst, przygotuj podkład (autorski lub z darmowej bazy 
dźwięków), zaśpiewaj, nagraj, prześlij przez stronę 
www.konkurs.europedirect-katowice.pl i wygraj TELEDYSK! Ta-
kie mamy procedury. 
 
Konkurs trwa od 10 czerwca do 16 sierpnia 2015 roku. Główną 
nagrodą jest nagranie teledysku do zwycięskiego utworu. Jedną z nagród – wyjazdy studyjne do Parlamentu Euro-

pejskiego w Brukseli . 

Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, współorganizatorem – Punkt 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Śląsk. Głównym partne-
rem jest Przedstawicielstwo Ko-
misji Europejskiej w Polsce. 
 
Więcej informacji. 

4. KE szuka tłumaczy! 

 Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla tłuma-

czy pisemnych. Jeśli dobrze sobie radzisz z językami i 

chcesz pracować w centrum europejskich decyzji, to war-

to się zgłosić. Najważniejsze wymagania? Perfekcyjna 

znajomość języka polskiego, znajomość języka angiel-

skiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie co 

najmniej C1 oraz trzeciego języka oficjalnego UE, także 

na poziomie C1. Zgłoszenia przyjmujemy od 30 lipca do 1 

września do godz. 12. Powodzenia!  

      W imieniu organizatorów Kongresu Inicjatyw Europy 

Wschodniej, który odbędzie się w Lublinie w dniach 1-3 

października br., zapraszamy do udziału w konkursie na 

najlepsze projekty współpracy transgranicznej.  

     Głównym celem niniejszego konkursu jest rozwijanie 

współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych prak-

tyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych reali-

zowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze 

rozwojowym.  

 

5. Projekty współpracy      

transgranicznej 

Więcej informacji: http://bit.ly/TłumaczeEPSO . 
Zgłoszenia projektu na konkurs można doko-

nać poprzez FORMULARZ KONKURSOWY. 

Więcej informacji: http://kongres.lublin.eu/o-
konkursie . 

http://www.konkurs.europedirect-katowice.pl/
http://bit.ly/TłumaczeEPSO
http://kongres.lublin.eu/formularz-konkursowy
http://kongres.lublin.eu/o-konkursie
http://kongres.lublin.eu/o-konkursie


1. Eurolato zagościło w Inowrocławiu! 

 24 lipca mieszkańcy naszego regionu mieli okazję wziąć udział w akcji in-
formacyjno-edukacyjno Komisji Europejskiej w Polsce "EuroLato 2015". Do ostat-
niej chwili nie było wiadomo, czy impreza Lata z Radiem w ogóle się odbędzie, bo 
nad miastem przetaczała się potężna burza, ale pogoda okazała się ostatecznie 
sprzyjająca. W sumie w weekend Europlato odwiedziło ponad 5 tysięcy osób.  
 
 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 i niezawodne Koło Fortuny.  
Sprawdźcie, kiedy odwiedzimy Twoje miasto! 
 
 

2.  Twoja kariera w Komisji Europejskiej 

 Ruszyły zapisy na staże w Komisji Europejskiej. Czas przesłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia br., do godz. 

12.00. Staż to doskonała okazja do poznania "od podszewki" zasad działania UE.  

To niepowtarzalne doświadczenie pracy w unijnej instytucji cieszy się opinią jednego z najlepszych programów 

stażowych na świecie. Warto jednak pamiętać, że staż można odbyć tylko raz i co ważne nie oznacza automatycz-

nie późniejszego zatrudnienia w Komisji Europejskiej. Każdy stażysta, 

podobnie jak inni chętni, musi przystąpić do konkursów na unijne stano-

wiska, organizowanych przez Unijny Urząd Doboru Kadr (EPSO). Wszyst-

kie informacje o konkursach można znaleźć na stronie: www.europa.eu/

epso.  
Zapraszamy na stronę www.ec.europa.eu/stages/ i zachęcamy do wypeł-

nienia formularza zgłoszeniowego! 

 

 Komisja Europejska zaprasza zainteresowane osoby do przedstawiania kandydatur na 
ekspertów w dziedzinie analizy gospodarczej polityki handlowej. Zgłoszenia przyjmowane są 
przez okres pięciu lat, począwszy od 1 maja 2015 r. Dzięki nadesłanym zgłoszeniom Komisja 

utworzy listy ekspertów ds. analizy gospodarczej polityki handlowej.  

3.  Komisja Europejska inwestuje w ekspertów 

Eksperci wykonują pracę w wybranym przez siebie miejscu. Jednakże, 
mogą zostać poproszeni o uczestniczenie w spotkaniach w siedzibie Ko-

misji Europejskiej w Brukseli lub w innym państwie członkowskim.  

Więcej informacji o zgłoszeniach: 
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania - lista ekspertów ds. analizy gospodarczej 

polityki handlowej 

 

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://www.europa.eu/epso
http://www.europa.eu/epso
http://www.ec.europa.eu/stages/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425255-2014:TEXT:EN:HTML&tabId=1
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425255-2014:TEXT:EN:HTML&tabId=1


5.  Wsparcie na uzyskanie grantu – edycja 2015 r.  

6.  Europejski Tydzień Kodowania 

4. Twój głos w Europie 

 Komisja Europejska zaprasza do komentowania i współtworzenia nowych inicjatyw. "Twój głos w Euro-
pie" będzie od teraz jeszcze lepiej słyszalny. Realizując program lepszego stanowienia prawa, Komisja Euro-
pejska wprowadziła 1 lipca 2015 r. system umożliwiający jeszcze większe zaangażowanie obywateli w proces 
stanowienia unijnego prawa. Zainteresowane strony będą mogły skorzystać z dwóch nowych narzędzi, za po-
mocą których będzie możliwe wyrażenie swojej opinii.  

 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 War-

szawa, zaprasza do udziału w Programie Wsparcie na uzyskanie grantu – edycja 2015 r. 

Nabór wniosków w ramach 2. rundy 2015 trwa od dnia 06 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00. 

Termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania budżetu Programu lub wydłużeniu w razie potrzeby. 

  Od 10 do 18 października 2015 r. miliony dzieci, młodzieży, 
dorosłych, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców i decydentów 
ponownie spotkają się w całej Europie na imprezach i w klasach, 
aby uczyć się kreatywnego programowania.  
 
 Jeśli jesteś dzieckiem, młodym człowiekiem, programistą, 
rodzicem, nauczycielem, przedsiębiorcą lub prowadzisz szkołę – 
nadszedł czas, by zaplanować wydarzenie Tygodnia Kodowania i 
umieścić je na mapie dostępnej na stronie codeweek.eu.  

Dostęp do opisanych narzędzi jest możliwy poprzez stronę interne-
tową "Twój głos w Europie". Wszystkie uwagi zostaną zebrane i 
opublikowane na stronie. Powyższe mechanizmy wyrażania opinii 
zwrotnej uzupełniają istniejące już wcześniej instrumenty konsulta-
cji na temat inicjatyw UE.  

 Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jedne-
go wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego pro-

gramu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się po 2007 r. 

Całkowity budżet Programu w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł. 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia: http://www.parp.gov.pl/wsparcie-na-uzyskanie-grantu 

7.  Dzieci i Młodzież– lipcowym tematem ERR 2015 

 Rok 2015 jest pierwszym rokiem poświęconym tematyce  zewnętrz-
nych Unii Europejskiej i roli Europy na świecie.  Jest to wyjątkowa okazja 
do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świe-
cie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Euro-
pejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezento-
wane są „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które 

zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom. 

Historie prezentowane w lipcu poświęcone są dzieciom i młodzieży. 
Przeczytaj: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
Strona ERR 2015 

http://codeweek.eu/
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm
http://www.parp.gov.pl/wsparcie-na-uzyskanie-grantu
http://ec.europa.eu/polska/news/150727_historia_pl.htm
https://europa.eu/eyd2015/pl

