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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 wydarzenia, o których poinformujemy w kolejnym 

numerze newslettera. Teraz natomiast polecamy zapoznanie się z oficjalną stroną EDJ  i zapra-

szamy do udziału w tym wyjątkowym święcie wielojęzyczności!     

3. Spotkanie z ekspertem -  31 sierpnia 2017 r. 

Zapraszamy! 

Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur eksperta ds. funduszy europejskich.  
Odbędzie się on 31 sierpnia 2017 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 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. Konkurs Youth4Regions 

      Do 8 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej Na-
grody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. W 2017 r. wyróżnione będą najlepsze innowacyjne projekty na rzecz 
promowania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, które skupiają się na młodzieży, migrantach i 
innych osobach mających trudności z dostępem do rynku pracy.  

      Nagroda – w sumie 50 tys. euro - zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin zgłaszania kan-
dydatur upływa 8 września 2017 r., a cere-
monia wręczenia nagród odbędzie się 7 
grudnia 2017 r. w Brukseli.  

        Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa 
Obywatelskiego, przyznawana już po raz 
dziewiąty, ma doceniać i wspierać te kon-
kretne inicjatywy i dokonania organizacji 
lub osób indywidualnych, które wniosły 
znaczący wkład w promowanie wspól-
nych wartości, spójności i integracji eu-
ropejskiej.  

Ubiegłoroczna edycja skupiała się na mi-
gracji. 

Szczegółowe informacje oraz formularz 
wniosku można znaleźć tutaj. 

 Potrafisz ciekawie pisać i interesuje cię jak zmieniło się życie w Twojej miejscowości dzięki unijnym 

funduszom? Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zaprasza studentów 

dziennikarstwa z całej Unii do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Tygo-

dnia Regionów i Miast.  

Termin nadsyłania prac upływa 10 września.  

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie krótkiego 

artykułu, który w oryginalny i ciekawy sposób opisze wybrany 

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. 

Opisywane projekty powinny wspierać inteligentny, sprzyjają-

cy włączeniu społecznemu lub zrównoważony wzrost i w 

szczególności dotyczyć tworzenia miejsc pracy, poprawy jako-

ści życia i zrównoważonego rozwoju. Przykłady takich projek-

tów można znaleźć na stronie internetowej.  

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: Youth4RegionsMedia@ewrc.eu  

2. Nagroda dla społeczeństwa obywatelskiego 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/
mailto:Youth4RegionsMedia@ewrc.eu


1. #BeActive—bądź aktywny! 

 Ponad sto imprez w Polsce, kilkaset w całej Unii! Od 23 do 30 września odbędzie się trzecia edy-
cja Europejskiego Tygodnia Sportu. W tym okresie będzie można uczestniczyć w ciekawych wydarze-
niach, zawodach i konkursach. Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim na promocji sportu, ak-
tywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród obywateli UE.  
Europejski Tydzień Sportu skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek, poziom sprawności czy 
miejsce zamieszkania. Misją imprezy jest także integracja władz publicznych, organizacji pozarządo-
wych, klubów sportowych i podmiotów prywatnych poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach na 
szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

W ramach Europejskiego Tygodnia Sporu w Polsce zaplanowa-
no ponad 100 imprez m.in. 

 MINI Maraton w Warszawie, 

 Turniej piłki nożnej #BeActive 2017 Wrocław 

 Start 38 edycji ligi koszykówki CNBA w Łodzi 

 Europejski Tydzień Sportu w Poznaniu 

Pełną listę wydarzeń znajdziesz na stronie internetowej: https://
etspolska.pl/index.php/wydarzenia/ 
 

2.  Europejski Korpus Solidarności 

 Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się pro-
ces informowania wolontariuszy o możliwościach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. KE 
wsparła dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować 
młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności w innych państwach 
UE.  

Oba projekty będą realizowane do marca 2019 r. Równocześnie będzie trwał proces rozbudowy i konsolidacji Eu-
ropejskiego Korpusu Solidarności. Celem tego procesu jest stworzenie 100 tys. miejsc pracy i staży do końca 
2020 r. 

Doświadczenie zdobyte w ramach tych dwóch nowych projektów pomoże stworzyć podstawy do rozwijania Kor-
pusu w okresie do 2020 r. Oba projekty będą wspierać młodych ludzi w poszukiwaniu miejsc pracy za granicą do 
wiosny 2019 r. i będą realizowane w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi zatrudnienia w ramach Europej-
skiego Korpusu Solidarności. 

Zapraszamy na stronę: https://goo.gl/5fYp1p  

https://etspolska.pl/index.php/wydarzenia/
https://etspolska.pl/index.php/wydarzenia/
https://goo.gl/5fYp1p


4.  Europa w globalnym świecie 

3. Wolny handel z Japonią 

 UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partner-
stwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspól-
notę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. 
Umowa oznacza również zniesienie większości ceł, które rocznie sięgają 1 mld euro.  

 

     "Europa w globalnym świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej" – to temat kon-
ferencji organizowanej 26 października przez Przedstawicielstwo KE w Polsce (PKE) oraz Katedrę Międzyna-
rodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Częścią wydarzenia będzie 
Dialog Obywatelski z dyrektorem PKE Markiem Prawdą. Zainteresowanych zachęcamy do rejestrowania się.  
Konferencja odbędzie się terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 
27, Budynek Główny, Sala Senacka. 

     Konferencja jest skierowana do szerokiego grona zainteresowanych, w tym przede wszystkim specjali-
stów z zakresu ekonomii międzynarodowej i przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych. 

     Celem konferencji jest prezentacja aktualnej sytuacji, omówienie wyników badań i wymiana poglądów 
oraz dyskusja na temat stanu i perspektyw współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z Kanadą, USA i Mek-
sykiem. W swym założeniu konferencja ma być platformą wymiany myśli pomiędzy ekspertami z dziedziny 
ekonomii, pracownikami instytucji europejskich oraz praktykami biznesu. Wobec dynamicznie zmieniającej 
się globalnej sytuacji polityczno-gospodarczej, podjęte zagadnienia wydają się szczególnie warte uwagi i 
dyskusji. 

Konferencja odbędzie się w języku polskim (bez tłumaczenia). Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba 
miejsc jest ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o rejestrację na stronie internetowej konferencji: http://symposium.pl/
transintegr  do dnia 25 września 2017. 

    Umowa otworzy ponadto japoński rynek na eksport produktów rolnych z 
UE i zwiększy możliwości w wielu sektorach. Określi najwyższe standardy 
bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, będzie w 
pełni zabezpieczać usługi publiczne oraz obejmie specjalny rozdział poświę-
cony zrównoważonemu rozwojowi. Umowa będzie bazować na wysokich 
standardach ochrony danych osobowych, jednocześnie je wzmacniając. 
Zarówno UE, jak i Japonia niedawno włączyły te standardy do swoich prze-
pisów o ochronie danych.  
Więcej informacji: https://goo.gl/rzGcHb  

http://symposium.pl/transintegr
http://symposium.pl/transintegr
https://goo.gl/rzGcHb

