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1. Dzień Międzynarodowy w Tucznie 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

     Stolicą którego europejskiego państwa było kiedyś Rio de 

Janeiro? Gdzie Wigilia nazywana jest Dniem Miłości? W którym 

kraju obchodzi się święto kiszonego śledzia? Na te i inne pytanie 

dotyczące państw Unii Europejskiej odpowiadali wczoraj ucz-

niowie Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie. Punkt Infor-

macji Europejskiej Europe Direct – Toruń zorganizował tam 

Dzień Międzynarodowy, w ramach którego uczestnicy wzięli 

udział w quizie międzynarodowym. Wszystkim uczniom gratulu-

jemy szerokiej wiedzy - nie tylko podręcznikowej!  

 

 

 

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


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

 

2. Targi Pracy w ZSGH w Toruniu 

16 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu odbyły się 

Targi Pracy pt.: "Jestem przedsiębiorczy". Organizatorami przedsięwzięcia było Centrum Edukacji i 

Pracy Młodzieży w Toruniu. Nie zabrakło tam również Punktu Informacji Europejskiej Euro-

pe Direct - Toruń! 

    Wsparcie aktywności zawodowej młodzieży oraz rozszerzanie wiedzy na temat możliwości pod-

noszenia i zmiany kwalifikacji - to główne cele tegorocznego wydarzenia. Młodzież uczestnicząca 

w targach mogła zapoznać się z ciekawymi ofertami pracy oraz uzyskać fachowe porady od dorad-

ców zawodowych oraz specjalistów rynku pracy. 

    Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przygotował szeroką ofertę informacyjną na temat 

legalnej pracy zagranicą, możliwości, jakie młodym osobom gwarantuje Unia Europejska oraz wo-

lontariatu, który może stanowić interesującą alternatywę dla młodzieży. Uczniowie ZSGH otrzyma-

li przydatne materiały informacyjne i promocyjne. 

3. Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich 

 Jeśli nadal nie wiesz, co zrobić, aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, wahasz się z podję-
ciem decyzji o założeniu działalności gospodarczej… nie przegap okazji - przyjdź na dyżur eksperta 
ds. funduszy europejskich! Bezpłatne konsultacje odbędą się 14 grudnia 2017 r. w godzinach od 
16.00 do 19.00 w biurze Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Toruniu!  
 

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura PIE ED - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 
25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując 
się z konsultantem osobiście w godz. pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefo-
nicznie: 052 567 00 09. 



4. Lekcja europejska w Inowrocławiu  

       

 

5. Targi edukacyjne w ZSP nr 1 w Inowrocławiu 

     1 grudnia 2017 roku w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ino-

wrocławiu odbyły się targi edukacyjne.  

Punkt Informacji Europejskiej Europe 

Direct – Toruń przygotował prezenta-

cję pt. „Twoje szanse w UE”. Ucznio-

wie klas maturalnych mieli okazję do-

wiedzieć się, jakie szanse stwarza mło-

dzieży Unia Europejska, czym jest pro-

gram ERASMUS+ oraz o jakich formalno-

ściach należy pamiętać, wyjeżdżając do pracy 

zagranicę. Wszyscy uczestnicy otrzymali ma-

teriały informacyjne, a najaktywniejsi – gad-

żety Europe Direct. 

      

  15 listopada na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu 

odbyła się lekcja europejska, w której uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu. 

     W części teoretycznej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie możliwości w za-

kresie realizacji projektów młodzieżowych stwarza młodym ludziom Unia Europejska. 

     W części praktycznej uczniowie sami stworzyli własne projekty młodzieżowe. Spe-

cjalnie na potrzeby zajęć wybrana została spośród uczniów komisja, która oceniła pracę 

kolegów oraz ich szanse na uzyskanie unijnego wsparcia na realizację swoich pomysłów. 



1. „Polska-Europa-Świat” konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską! 

       

         Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, Centrum Europejskie 

im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają konkurs na najlepszą pracę li-

cencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej 

„Polska – Europa – Świat”! 

    Konkurs skierowany jest do absolwentów takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politolo-

gia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja i prawo oraz kierunków i specjalności po-

krewnych. Mogą w nim wziąć udział absolwenci zarówno uczelni państwowych jak i niepublicznych. 

     Do udziału w konkursie kwalifikują się prace obronione w 2017 roku, napisane w języku polskim lub 

angielskim. Prace powinny zostać przesłane w dwóch wersjach: papierowej i na nośniku elektronicz-

nym (płyta), do których dołączone zostaną dokładne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i 

adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

Termin nadsyłania prac: 10 grudnia 2017 r. 

 

     Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, ufundowane m.in. przez Posłów do Parlamentu 

Europejskiego Janusza Zemke oraz Kosmę Złotowskiego. Ponadto, fragmenty zwycięskich prac zostaną 

opublikowane w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych.  

 
Prace należy wysyłać na adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki, 

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.  
 

Więcej informacji: „Polska-Europa-Świat”.  

 

Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu.  

http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,453/konkurs-na-najlepsza-prace-licencjacka-i-magisterska
http://www.europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Regulamin%20konkursu%20Polska-Europa-%C5%9Awiat%202017%20(IX%20edycja).doc


 Masz talent plastyczny? Lubisz uczyć się języków obcych? A może Twoją pasją jest fotografia? Je-

śli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco – nie zwlekaj i weź udział w konkursie 

„Zjednoczeni w różnorodności”! 

 

     Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, Regionalny i Lokalny Punkt Euro-

desk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy, Centrum Europejskie im. Ro-

berta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki zapraszają do udziału w VIII edycji konkursów dla dzieci 

i młodzieży, których celem jest pokazanie wielobarwności językowej i kulturowej Unii Europejskiej 

oraz korzyści wynikających z uczenia się języków obcych. 

 

Na cykl konkursów składają się: 

- konkurs plastyczny "Wielobarwna Europa" (dla 

uczniów w wieku 6-12 lat), 

- konkurs lingwistyczny "Europejski Poliglo-

ta"  (dla uczniów w wieku 13-20 lat), 

- konkurs fotograficzny "Europa w Obiekty-

wie"  (dla uczniów w wieku 13-20 lat). 

 

Termin nadsyłania prac: 10 grudnia 

2017 r. 
 

Partnerami przedsięwzięcia są Posłowie do Parla-

mentu Europejskiego Janusz Zemke oraz Kosma 

Złotowski. 

 

Szczegółowe informacje oraz regulaminy poszcze-

gólnych konkursów dostępne są na stronie: http://

www.europedirect-torun.byd.pl/id,454/xiii-edycja-

konkursu-zjednoczeni-w-roznorodnosci. 

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału!  

2. VIII edycja konkursu „Zjednoczeni w różnorodności”! 

3. Rusza kolejna edycja konkursu Euroscola 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 16-18 lat. 

Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu do 18 grudnia do godz. 23:59 quizu interne-

towego na temat Unii Europejskiej, dostępnego na stronie www.euroscola.pl. Ogłoszenie 

wyników nastąpi 12 stycznia 2018. 

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu będą miały za zadanie przygotować film, fotore-

portaż, esej lub mem na jeden z tematów konkursowych, dostępnych na stronie.  

Nagrodą w konkursie jest wyjazd na spotkanie Euroscoli do Strasburga. W trakcie wyjazdu 

uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego oraz za-

poznania się z pracą instytucji. 

https://www.facebook.com/janusz.w.zemke/
https://www.facebook.com/kosmazlotowski/
https://www.facebook.com/kosmazlotowski/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europedirect-torun.byd.pl%2Fid%2C454%2Fxiii-edycja-konkursu-zjednoczeni-w-roznorodnosci&h=ATNnCjLCkVLbLGLYLbIlq_zb3uz3O0q07-xQfxd9pZGa_878kKCJpW8J-Oq0QT-p3SQH128GWWvW4H0AJtyr2uNwm2rwf-a4emfuzhnqxoim874T8fi-UjTue
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europedirect-torun.byd.pl%2Fid%2C454%2Fxiii-edycja-konkursu-zjednoczeni-w-roznorodnosci&h=ATNnCjLCkVLbLGLYLbIlq_zb3uz3O0q07-xQfxd9pZGa_878kKCJpW8J-Oq0QT-p3SQH128GWWvW4H0AJtyr2uNwm2rwf-a4emfuzhnqxoim874T8fi-UjTue
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europedirect-torun.byd.pl%2Fid%2C454%2Fxiii-edycja-konkursu-zjednoczeni-w-roznorodnosci&h=ATNnCjLCkVLbLGLYLbIlq_zb3uz3O0q07-xQfxd9pZGa_878kKCJpW8J-Oq0QT-p3SQH128GWWvW4H0AJtyr2uNwm2rwf-a4emfuzhnqxoim874T8fi-UjTue
http://www.euroscola.pl
http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2017/2017_12/euroscola2017.html#shadowbox/0/


1. EU Industry Day 2018 

    Małymi krokami zbliżamy się do kolejnej edycji wydarzenia „European Indu-

stry Day”, które odbędzie się w dniach 19-23 lutego 2018 roku. Z tej okazji Ko-

misja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby pracujące w różnych 

sektorach przemysłu, badań naukowych i 

innowacji do organizowania lokalnych 

wydarzeń związanych z tematyką EID: 

-przemysł i terytorium 

-przemysł i ludzie 

-przemysł i technologie 

    Seria lokalnych imprez pod szyldem:    

„2018 Industry Week” to niepowtarzalna 

okazja do promocji oraz zwiększenia wi-

doczności w Europie. Struktura, miejsce 

oraz forma wydarzeń jest dowolna – za-

interesowane osoby mogą zgłaszać swo-

je projekty do 8 stycznia 2018 roku wypełniając formularz. 

    Więcej informacji można uzyskać kontaktując się mailowo z zespołem EU 

Industry Day: EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu 

2. 80 mln euro na inwestycje w Polsce 

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) Komisja Europejska zamierza sfinansować 39 pro-

jektów transportowych, w tym dwa duże przedsię-

wzięcia w Polsce. 80,5 mln euro ma zostać przezna-

czone na projekty podnoszące standard polskich linii 

kolejowych oraz zwiększające przepustowość Mor-

skiego Portu Gdańsk. Komisarz ds. transportu Violeta 

Bulc zapewnia, że plan inwestycyjny pozwoli na 

szybsze przejście do niskoemisyjnej mobilności w Eu-

ropie. Do 2030 roku ma zostać uruchomionych w su-

mie 4,5 mld euro w ramach publiczno-prywatnego 

współfinansowania. 

      Zobacz: Connecting Europe Facility (CEF). 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-Industry-Week-events
mailto:EU-INDUSTRY-DAY@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en


3. Przyszłość żywności i rolnictwa w UE 
 

    Zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich UE za to, w jaki sposób inwestują przy-

znane im fundusze WPR – to główny cel przyjętego przez Komisję Europejską komunikatu 

„Przyszłość żywności i rolnictwa”. KE chce w ten sposób ułatwić realizację ambitnych celów unij-

nych w obszarze ochrony środowiska, zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju oraz zadbać o to, 

aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości.  

 

     Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwo-

ju obszarów wiejskich stwierdził, iż dzięki 

opublikowanemu komunikatowi KE wspólna 

polityka rolna będzie realizować nowe cele, 

takie jak wspieranie inteligentnego i odporne-

go sektora rolnego, wzmocnienie ochrony śro-

dowiska i działań w dziedzinie klimatu oraz 

wzmocnienie tkanki społeczno-gospodarczej 

obszarów wiejskich. Oznacza on również zna-

czącą zmianę realizacji wspólnej polityki rol-

nej. Obecny system zostanie zastąpiony nowym 

systemem wdrażania, w którym, zgodnie z za-

sadą pomocniczości, znacznie większą rolę od-

grywać będą państwa członkowskie i regiony. 

 

     Wśród propozycji KE znalazły się m.in.: korzystanie z nowoczesnych technologii, reagowanie 

na obawy obywateli dot. zrównoważonej produkcji rolnej, w tym zdrowia, żywienia, marnotraw-

stwa żywności i dobrostanu zwierząt oraz utworzenie unijnej platformy współpracy w zakresie za-

rządzania ryzykiem, aby jak najskuteczniej pomagać rolnikom w konfrontacji z nieprzewidywalnym 

klimatem i zmiennym rynkiem. 

 

Zobacz: Komunikat KE. 

4.  3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

    Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w 

społeczeństwie to jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. 

Szczególne miejsce w programie jej działań zajmuje kwestia wzro-

stu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i spra-

wiedliwości społecznej.  

    W ramach europejskiej strategii ws. niepełnosprawności 2010-

2020 KE podjęła istotne działania wspierające znoszenie barier 

dostępu dla osób niepełnosprawnych.  

    Na 7 grudnia 2017 roku zaplanowane zostało posiedzenie Rady 

ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsu-

mentów (EPSCO), podczas którego ma zostać przyjęty europejski 

akt w sprawie dostępności, dzięki któremu będzie możliwa realiza-

cja konkretnych działań poprawiających życie osób niepełno-

sprawnych. 

 

     Więcej informacji. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf
http://bit.ly/1WtAizm

