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1. Kolejne lekcje europejskie  
w Radzikach Dużych  

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

 

    27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej w Radzikach 

Dużych odbyły się lekcje europejskie dla klas V i VII. Pod-

czas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi infor-

macjami na temat Unii Europejskiej, jej symbolami oraz ko-

rzyściami płynącymi z bycia Obywatelem UE. Wszyscy 

uczestnicy zajęć wzięli także udział w quizie na temat zwy-

czajów panujących w różnych państwach Unii. Najaktyw-

niejsi otrzymali gadżety Europe Direct. 

    Jeśli Twoja szkoła jest również zainteresowana lekcjami 

europejskimi prowadzonymi przez PIE Europe Direct - 

skontaktuj się z nami! Mailowo: europedirect-torun@byd.pl 

lub telefonicznie: (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. 

 

 

 

  

2. Orientation Day za nami! 

 Studenci Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu spo-
tkali się z zagranicznymi studentami z Bydgoszczy.  

  Podczas Orientation Day, 
organizowanego przez Punkty In-
formacji Europejskiej Europe Di-
rect Toruń i Bydgoszcz, Regional-
ny Punkt Informacyjny Eurodesk 
Bydgoszcz oraz Wyższą Szkołę 
Gospodarki, wszyscy studenci 
mieli okazję do poznania nowych 
ludzi oraz aktywnej integracji. 
Wszystko w ramach warsztatów 
dotyczących mobilności, dzięki 

którym mogli dowiedzieć się, 
czym należy kierować się szu-
kając pracy zagranicą, czym 
są Eures oraz Eurodesk, a 
także z jakich dokumentów 
składa się Europass. W jednej 
z części praktycznych studen-
ci sami stworzyli przykładowe 
CV, co oprócz treści meryto-
rycznej, przyniosło im dużo 
zabawy! 

 

    Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu, a zagra-
nicznym gościom - wartościowego i miłego pobytu w Polsce! :) 
 



3. Praca, studia, wolontariat w UE oraz dyżur eksperta ds. fundu-

szy europejskich 

26 marca 2018 roku na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu od-

będą się skierowane do szkół ponadpodstawowych warsztaty:  

„Praca i Studia w UE” oraz „Wolontariat i Staże w UE”. 

 

Uczestnicy wydarzenia będą mieli również możliwość indywidualnej rozmowy z ekspertem ds. 

funduszy europejskich, gdyż właśnie w Inowrocławiu odbędzie się kolejny dyżur  naszego  

doradcy!  

 

Szkoły zainteresowane  udziałem uczniów w wydarzeniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa 

na adres mailowy: inowroclaw@byd.pl.  

 

Miejsce: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG, ul. Poznańska 43/45, Inowrocław, 

Data: 26.03.2018 r. (poniedziałek)  

Godzina: warsztaty: 10.00-13.15, dyżur eksperta: 13.00-16.00. 

 

Zapraszamy! 
 

4. Przyjdź do biura Europe Direct, odbierz publikacje! 

  Mnóstwo interesujących publikacji czeka na Ciebie w biurze Europe Direct w Toru-

niu - ul. Grunwaldzka 25b przy Wydziale Technicznym WSG! Jeśli interesują Cię 

większe ilości - skontaktuj się z nami mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefo-

nicznie: (52) 567 00 09. 

   Jeśli szukasz materiałów do napisania pracy dyplomowej, interesujesz się tematyką 

europejską, funduszami unijnymi, chciałbyś dowiedzieć się jakie możliwości pracy i 

wolontariatu zagranicznego 

oferuje Unia... już wiesz 

gdzie nas znaleźć! 

   Zachęcamy także szkoły 

podstawowe i ponadpodsta-

wowe, uczelnie wyższe oraz 

inne instytucje, zaintereso-

wane publikacjami w więk-

szych ilościach. 



1. Zachęcamy do wzięcia udziału w EU Film Contest 2018 

 

Kochasz europejskie filmy? Weź udział w przedsięwzięciu EU Film Contest i wygraj wyjazd 

na Festiwal Filmowy w Cannes 2018! Celem konkursu jest zachęcenie szerszej społeczności do 

zainteresowania europejską kinematografią. 

   Na czym polega konkurs? Co zrobić, aby wziąć udział? Wszystkie niezbędne informacje 

znajdują się na stronach Creative Europe MEDIA. TUTAJ można także obejrzeć filmik infor-

macyjny (dostępny m.in. w języku polskim). 

   Organizatorzy zachęcają także do kontaktu za pośrednictwem lokalnego biura CEM. 

 

2. Learning from Nature - napisz esej, wygraj atrakcyjne nagrody 

 
Fundacja Pokoju Goi oraz UNESCO zapraszają 

dzieci i młodzież do 25 roku życia do wzięcia udzia-

łu w konkursie „Uczenie się od natury,”, którego 

celem jest inspirowanie i oraz szukanie sposobów na 

osiągnięcie pokoju na świecie.  

Zadanie polega na napisaniu eseju, którego tematem 

przewodnim są zmiany, jakie chcielibyśmy osią-

gnąć, aby uczynić świat lepszym. Szczegóły doty-

czące konkursu znajdują się na stronie organizatora: 

https://www.goipeace.or.jp/en/. Do wygrania atrak-

cyjne nagrody pieniężne, certyfikaty oraz upominki 

rzeczowe. 

https://drive.google.com/drive/folders/15o5CliJ5Z0K7VNw7zuosM7C2GpcTGS5b
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
https://www.goipeace.or.jp/en/


3. EYE2018 na Instagramie 

 

      Już 8 marca 2018 roku (czwartek) odbę-

dzie się finałowa debata XIII edycji Ogól-

nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Euro-

pejskiej "Gwiezdny Krąg"! Szczegóły do-

stępne są na stronie wydarzenia na Faceboo-

ku: https://www.facebook.com/

events/2117113981852043/. 

     Paneliści wezmą udział w debacie pod 

nazwą: "Czy Komisja Europejska powinna 

stać na straży przestrzegania przez Państwa 

Członkowskie fundamentalnych wartości określonych w art. 2 Traktatu o UE?" 

     Z niecierpliwością czekamy na relację z wydarzenia! 

4. Przed nami debata finałowa Olimpiady „Gwiezdny Krąg” 

     Parlament Europejski (PE) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie foto-

graficznym na Instagramie. Wystarczy umieścić na swoim profilu zdjęcie z jed-

nym z hasztagów: #MłodziStarsi, #BogaciBiedni, #RazemOsobno, 

#BezpiecznieNiebezpiecznie, #LokalneGlobalne. 

 

     Zabawa trwa do 22 kwietnia 2018 roku a wziąć w niej udział mogą osoby, 

które mają ukończone 18 lat. 

 

     Do podpisu zdjęcia należy także dołą-

czyć tagi @EuropeanParliament oraz 

@ep_eye oraz hasztag #EYE2018. 

 

     Szczegółowe informacje na temat zasad 

konkursu oraz nagród dostępne są na stro-

nie: EYE2018 konkurs na Instagramie. 
 

 

https://www.facebook.com/events/2117113981852043/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%
https://www.facebook.com/events/2117113981852043/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180110STO91406/photo-contest-win-a-place-at-the-european-youth-event


     2 marca 2018 roku Komisja Europej-

ska (KE) wydała zalecenie zawierające 

zestaw środków operacyjnych, przyspie-

szających walkę z nielegalnymi treściami 

w Internecie.  Dotyczy to wszystkich 

rodzajów nielegalnych treści, w tym o 

charakterze terrorystycznym, seksual-

nym, zawierających towary podrobione 

oraz naruszających prawa autorskie. Za-

lecenie obejmuje wszystkie  państwa 

członkowskie Unii Europejskiej (UE) 

oraz przedsiębiorstwa.  

      Wiceprzewodniczący do spraw jed-

nolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Platformy internetowe stają się głównym źró-

dłem informacji, mają zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użyt-

kowników. To, co jest nielegalne offline, jest również nielegalne online. Wiele platform usuwa wię-

cej nielegalnych treści niż kiedykolwiek dotychczas, co pokazuje, że samoregulacja może przynieść 

efekty. Musimy jednak szybciej reagować na propagandę terrorystyczną i inne nielegalne treści, 

które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich praw podstawowych.  

     Zobacz także: Zestawienie informacji na temat nielegalnych treści w Internecie. 

1. Komisja Europejska walczy z nielegalnymi treściami w Internecie 

      Produkty chemiczne obecne są w naszym życiu codziennym. Niektóre mogą jednak 

powodować zagrożenie życia. Służące ochronie zdrowia i środowiska oraz propagowaniu 

alternatywnych rozwiązań dla badań na zwierzętach rozporządzenie REACH od lat syste-

matycznie podnosi eko-świadomość oraz ułatwia wdrażanie przepisów o bezpiecznym 

stosowaniu chemikaliów. Aby lepiej chronić konsumentów, pracowników i środowisko, 

Komisja Europejska (KE) zaproponowała konkretne działania usprawniające wdrażanie 

rozporządzenia REACH. Celem tych działań jest poprawa jakości dokumentacji reje-

stracyjnej przedkładanej przez firmy, uproszczenie procedury udzielania zezwo-

leń oraz zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw z UE i spoza 

UE.  

Elżbieta Bieńkowska powiedziała: Rozporządzenie REACH jest najbardziej nowocze-

snym i kompleksowym zbiorem przepisów dotyczących substancji chemicznych na świecie. Wiele państw spoza 

UE wzorowało się na nim, przygotowując własne prawodawstwo w tej dziedzinie. Chemikalia stosowane 

przez unijny przemysł są teraz bezpieczniejsze dla obywateli i środowiska. Musimy wykorzystać ten sukces i 

zagwarantować, by unijni producenci nie mieli gorszej pozycji w porównaniu z konkurencją spoza UE: trzeba 

zadbać o to, by przywożone towary spełniały wymagania Unii w kwestii chemikaliów. 

 

Zobacz także: Komunikat Komisji: Ogólne sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania rozporządzenia 

REACH i przeglądu niektórych elementów – wnioski oraz działania. 

2. Bezpieczniejsze chemikalia dla dobra konsumentów i producentów 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/615293
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28201


 

3. Ostatni nabór w Interreg Europa 

   W środę, 7 marca 2018 roku, Antonio Tajani, Przewodniczący Parlamentu Euro-

pejskiego (PE) wraz z szefami grup politycznych przedstawią projekt rezolucji w 

sprawie przyszłego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) oraz dal-

szej współpracy między podmiotami.  

 

    Wcześniej, 2 marca 2018 roku, Komisja Euro-

pejska (KE) opublikowała w tej sprawie projekt 

umowy. Znalazły się w nim zapisy dotyczące 

kwestii związanych m.in. z rozliczeniami finan-

sowymi, prawami obywateli oraz uregulowa-

niami przejściowymi i granicą między Irlan-

dią a Irlandią Północną. 

 

Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca 2019 roku. 

Europe – let’s cooperate! Pod taką nazwą odbędzie się 4. międzyregionalne forum współ-

pracy organizowane przez program Interreg Europa. 22 marca 2018 roku w Brukseli uczestnicy 

wydarzenia będą mieli okazję do nawiązania wartościowych kontaktów z przedstawicielami 

zagranicznych instytucji oraz ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa.  

Spotkanie ma przede wszystkim na celu przybliżenie informacji dotyczących ostatniego naboru 

wniosków Interreg Europa, który planowany jest w okresie maj-czerwiec 2018. Będzie to ostat-

ni konkurs w programie na lata 2014-2020. 

     W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transna-

rodowej i Międzyregionalnej, osoba do kontaktu: Anna Stol, Anna.Stol@mr.gov.pl, 

tel. 32 253 90 08. 

Więcej o programie Interreg Europa: 

http://www.ewt.gov.pl/  

4. Brexit w toku 

mailto:Anna.Stol@mr.gov.pl
http://www.ewt.gov.pl/

