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1. Dzień Europy w Toruniu! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

    6 maja, jak co roku, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń 

zorganizował w Inowrocławiu obchody Dnia Europy pt. „Moja Europa”.  Wy-

darzenie wspierał Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowro-

cławiu 

     Wszystkich gości powitaliśmy kwiatami w barwach Unii Europejskiej przy 

dźwiękach hymnu Unii Europejskiej. Gościem specjalnym Dnia Europy w 

Toruniu był Syriusz – maskotka Unii Europej-

skiej, który chętnie pozował do zdjęć ze wszyst-

         Szczególne atrakcje czekały oczywiście na dzieci i młodzież – 

dla najmłodszych m.in. europejskie zabawy i konkursy z nagrodami 

oraz kącik plastyczny, dla starszych- broszury i quizy o Unii Euro-

pejskiej. Wiedza o Unii Europejskiej i jej wartościach była przekazy-

wana naszym milusińskim w najbardziej atrakcyjnej dla nich formie. 

Dodatkowo sprawdzaliśmy ich widomości o państwach członkow-

skich UE przy Europejskim Kole Fortuny- które stało się obowiązko-

wym punktem w programie imprez ED-Toruń. O najbardziej warto-

ściowe nagrody młodzież rywalizowała w konkursie tematycznym 

„Europa za 50 lat”. Okazało się, że prognozy uczestników były zde-

cydowanie pozytywne. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

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


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

3. Spotkanie z ekspertem — 19 czerwca  

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 19 czerwca 2017 r. w godzinach 
od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura 
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldz-
kiej 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia 
udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzi-
nach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 
052 567 00 09. 
 

     

2. Trwa nabór artykułów do punktowanych publikacji ED-Toruń i 

ED-Bydgoszcz 

             27 maja 2017 r. PIE ED-Toruń uczestniczył w festynie naukowo-rodzinnym w Inowrocła-
wiu zorganizowanym w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki.   
Podczas wydarzenia stoisko ED spotkało się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców pobliskich miejsco-
wości. Goście imprezy zatrzymywali się obok namiotu 
ED-Toruń i dopytywali o fundusze unijne.  
Każdy zainteresowany otrzymywał niezbędne materia-
ły, pozwalające przybliżyć tematykę dotacji, a także 
wizytówkę PIE ED-Toruń oraz zaproszenie na bezpłat-
ną konsultację w Toruniu.  

5. ED-Toruń na Bydgoskim festiwalu Nauki 

      Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. 
Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowa-
nych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Euro-
pejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).  
    Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podej-
mowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski w jej strukturach.  
     Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). 
Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-
technicznymi. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. Koncepcja merytoryczno-

techniczna .   Zapraszamy do współpracy! 

           18 maja 2017 r. kontynuowaliśmy świętowanie Dnia 

Europy w naszym regionie. Zespół ED-Toruń odwiedził dzie-

ci w Przedszkolu „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich.  

Dla przedszkolaków w różnych grupach wiekowych przygo-

towaliśmy  napięty i ciekawy program nauki przez zabawę.  

Dzieci rozwiązywały krzyżówkę o symbolach UE, tworzyły 

flagę unijną i słuchały legendy o Europie. Najważniejszą 

częścią zabawy spotkania z przedszkolakami było oczywi-

ście zapoznanie z ulubieńcem maluchów -  Syriuszem, które 

zakończyło tworzenie indywidualnych, kolorowych projek-

tów wesołej maskotki.  

4. Dzień Europy w Złotnikach Kujawskich 

Do zobaczenia za rok! 

http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc
http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc


3. Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej 

1. CEDEFOP—nagroda w dziedzinie fotografii 

 Pokazać w obiektywie swoje doświadczenia edukacyjne – to cel konkursu fotograficznego CEDEFOP 
skierowanego do uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Prace mogą nadsyłać tylko zespoły uczniów, składające się z 2–3 osób i nauczyciela/ opiekuna zespołu. Prace 
nadsyłane na konkurs powinny za pomocą 3–5 zdjęć opowiadać edukacyjną historię: doświadczenia związane 
z kształceniem i szkoleniem zawodowym. Wszystkie zgłoszenia konkursowe będą zamieszczone na instagra-
mowym profilu CEDEFOP, z hashtagiem #CedefopPhotoAward. 

 
               W konkursie przewidziano przyznanie dwóch nagród, dla 
dwóch zespołów, wraz z opiekunami. 
Pierwsza nagroda to wyjazd do Brukseli na ceremonię wręczenia na-
gród, która odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejęt-
ności Zawodowych (24 listopada 2017 r.). 
Zgłoszenia należy wysłać na adres Cedefopphotoa-
ward@cedefop.europa.eu, w temacie wiadomości wpisując 
„CedefopPhotoAward 2017” oraz załączając wypełniony formularz 
aplikacyjny. 

Termin nadsyłania prac: 15 lipca 2017 r. 

Więcej informacji 

 Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest 
inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie.   
Tematyka konkursu to „Uczenie się od natury" (Learning from Nature).  
Eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat, w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci: (do 14 lat) i 
młodzież (15-25 lat). Eseje powinny liczyć nie więcej niż 700 słów (nie licząc tytułu), powinny 
być przetłumaczone na jeden z następujących języków: angielski, hiszpański, niemiecki lub francuski. Prace 
konkursowe można przesyłać pocztą lub poprzez formularz internetowy, po wcześniejszym zarejestrowaniu 
się. Nauczyciele mogą zgłaszać zbiorowo eseje uczniów ze swojej szkoły (same eseje mogą być jednak tylko 
pracą indywidualną).  

Prace konkursowe muszą wpłynąć do organizatora do 15 czerwca 2017 r.  Więcej informacji 

 
         Filmoteka Szkolna. Akcja! to projekt realizowany przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej, popularyzujący wykorzystanie materiału filmowego podczas lekcji. Uczy krytycznego od-
bioru sztuki filmowej, rozwija aktywność twórczą młodych ludzi, pomaga odkryć własne pasje i talen-
ty. Projekt Filmoteka Szkolna. Akcja! ma na celu wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu materiałów 
filmowych podczas  zajęć szkolnych, promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także 
stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości nawiązania ogólnopolskich kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń. 
Nauczyciele biorący udział w programie otrzymają wszechstronne wsparcie, m.in.: materiały pomocni-
cze i promocyjne, pomoc merytoryczną i metodologiczną, Jak aplikować? 

Zgłoszenia szkoły do programu może dokonać dyrektor lub uprawniony nauczyciel. Instrukcje znajdu-
ją się na tej stronie. 

2. Filmoteka szkolna. Akcja! 

http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-back-take-part-win-amazing-prizes
http://www.goipeace-essaycontest.org/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
http://filmoteka.ceo.org.pl/aktualnosci/zgloszenia-do-projektu


 Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, sa-
morządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pa-
mięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie 
się 29 czerwca br. w Bydgoszczy. 
Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom III sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i 
osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się 
o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby 
wziąć w nim udział należy zarejestrować 
się poprzez formularz zgłoszeniowy na 
stronie internetowej. 

     Jakie będą losy Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i 
Inwestycji (TTIP)? Co do tej pory udało się uzgodnić europejskim i amery-
kańskim negocjatorom? Forum Ruchu Europejskiego (FRE) oraz Fundacja 
Konrada Adenauera w Polsce zapraszają 20 czerwca na konferencję, pod-
czas której zostanie przedstawiony raport „TTIP in retreat? Evaluating stra-
tegic significance of transatlantic free trade".  

1. TTIP– co nowego? 

     Od stycznia 2017 r. negocjacje w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji 
(TTIP) pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zostały wstrzymane. Specjaliści nie są w stanie 
przewidzieć, czy i kiedy dojdzie do wznowienia rozmów na temat przyjęcia tej umowy. Okres, jaki minął od 
wstrzymania negocjacji pozwolił międzynarodowemu zespołowi badaczy z Holandii, Niemiec, Polski i USA na 
opracowanie dogłębnej analizy koncepcji zawarcia umowy i przedstawienia jej w raporcie. Zostanie on zapre-
zentowany we wtorek 20 czerwca, w godz. 11.00-13.30 w Centrum Zielna 37 w Warszawie. Więcej informacji 

 

2. Europa dla Obywateli– spotkanie informacyjne 

3. Delegacja biznesowa na Bliski Wschód 

 Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan zaprasza przedstawicieli 
europejskich firm rolnych i spożywczych do udziału w delegacji biznesowej do 
Arabii Saudyjskiej i Iranu w listopadzie br. Podczas pobytu w Rijadzie i Teheranie 
uczestnicy będą mieli możliwość odbycia spotkań z lokalnym biznesem oraz 
przedstawicielami rządu. Osoby zainteresowane udziałem powinny do 10 lipca wy-
pełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy.  

Członkom delegacji zostanie zaproponowany program biznesowy, obejmujący 
m.in. spotkania z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców działających w 
sektorze rolno-spożywczym oraz reprezentantami władz krajowych. 

Wstępny program dostępny jest tutaj - Arabia Saudyjska i Iran. 

Przedstawiciele firm i producentów europejskiego sektora spożywczego mogą zgłaszać się do 10 lipca 2017 
roku – elektroniczny formularz dostępny jest TUTAJ. 

Szczegóły wydarzenia 

http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-slupsk-22-czerwca-bydgoszcz-29-czerwca/
http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-slupsk-22-czerwca-bydgoszcz-29-czerwca/
http://ec.europa.eu/poland/events/170608_TTIP_pl
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/hogan-saudi-arabia-iran/programme-saudi-arabia.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2017/hogan-saudi-arabia-iran/programme-iran.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAGRISaudiArabiaIran2017
http://ec.europa.eu/poland/events/170703_hogan_pl


4.  Johannes Hahn w Polsce 

  
      Ponad 600 osób wzięło udział w Dialogu Obywatelskim w Toruniu, które-
go gościem był Vytenis Andriukaitis. Komisarz europejski ds. zdrowia i bez-
pieczeństwa żywności odwiedził również tamtejszy Wojewódzki Szpital Ze-
spolony, który jako pierwszy w Polsce podmiot publiczny korzysta z finan-
sowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Rozmowy z 
samorządowcami i personelem szpitala komisarz prowadził również w języ-
ku polskim.  

Wizytę w Toruniu komisarz rozpoczął od spotkań z marszałkiem wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz prezydentem miasta 
Torunia Michałem Zaleskim. Potem pojechał obejrzeć rozbudowę Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera. To pierwsze w Polsce 
przedsięwzięciem z sektora publicznego, które pozyskało finansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS).  

Pełna relacja z wizyty 

Komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerze-
nia w piątek 23 czerwca zainauguruje w Warszawie drugi dzień III Forum 
Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. Komisarz spotka się również z 
przedstawicielami polskiego rządu. W ramach Dialogu Obywatelskiego 
Hahn weźmie udział w debacie ze studentami korzystającymi z programu 
Erasmus+.  

Podczas pobytu w Warszawie Johannes Hahn odbędzie spotkanie bila-
teralne z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. 
Następnie wygłosi przemówienie otwierające drugi dzień obrad III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego, 
podczas którego ok. 300 osób weźmie udział w debatach na temat aktywnego obywatelstwa oraz angażowania 
się młodzieży w proces podejmowania decyzji. 

Wizytę komisarza w Warszawie zakończy Dialog Obywatelski, w ramach którego Hahn spotka się z osobami, 
które skorzystały z programu Erasmus / Erasmus+, ze studentami, którzy obecnie są na wymianie w ramach tej 
unijnej inicjatywy oraz ze studentami z krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie PKE. 

6. Dialog w Toruniu z komisarzem Andriukaitisem 

5.  Apel do Polski 

Komisja przyjęła swoje dwunaste sprawozdanie z postępów w realizacji 
unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczaj-
nych, w którym ocenia działania prowadzone od 12 kwietnia 2017 r.  Mi-
mo że większość państw członkowskich regularnie składa nowe zobo-
wiązania i dokonuje relokacji, Polska, Węgry i Austria jako jedyne nie 
dokonały relokacji ani jednej osoby – podsumowuje KE w sprawozdaniu. 
Jej zdaniem, stanowi to naruszenie ich zobowiązań prawnych, zobowią-
zań podjętych wobec Grecji i Włoch oraz zasady sprawiedliwego podzia-
łu odpowiedzialności. 
Więcej informacji 

http://ec.europa.eu/poland/news/170530_dialog_pl
http://ec.europa.eu/poland/events/170622_hahn_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170516_relocations_pl

