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Pomóż nam podnieść jakość naszych usług! 

 Czy kiedykolwiek kontaktowałeś się z Punktem Informacji Europej-

skiej Europe Direct – Toruń przy Wydziale Technicznym WSG? Wziąłeś 

udział w lekcji europejskiej, konferencji, pikniku europejskim, skorzystałeś 

z możliwości konsultacji z naszym ekspertem ds. funduszy europejskich?  

 Jeżeli tak, to prosimy o wyrażenie swojej opinii za pomocą krótkiej 
anonimowej ankiety, która pozwoli nam podnieść jakość naszych 
usług. Znajdziesz ją tutaj: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
EDICfeedback2014?surveylanguage=PL.  

1. Strzel w dziesiątkę! 

Odwiedź nas na: 

 Szukasz pomocy specjalisty w zakresie funduszy europejskich? 
Brakuje Ci środków na zrealizowanie innowacyjnego przedsięwzięcia?  
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z doradcą ds. funduszy europejskich! 

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 15 września w godzinach  
od 16.00 do 19.00 do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - 
Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu (pokój 147). 

Pytania oraz zgłoszenia udziału w konsultacjach prosimy kierować  
na adres: europedirect-torun@byd.pl lub dzwoniąc pod numer 52 567 00 09. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu. 
 

 Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w 
konkursie „Strzał w dziesiątkę”! Zadaniem uczniów jest przygotowanie  
w trzyosobowych zespołach (pod opieką dorosłego opiekuna) 3-minutowego  
spotu, pokazującego na konkretnym przykładzie, jakie zmiany zaszły w ich życiu, bądź 
życiu znanych im osób, od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej.  
Na laureatów czekają tablety, smartfony i cyfrowe aparaty fotograficzne! Organizatorem 
konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.  
 
Termin nadsyłania prac konkursowych: październik 2014 r.  

 
Szczegóły, w tym regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://ec.europa.eu/polska/
news/announcements/140423_strzal_w_dziesiatke_pl.htm  
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3. CAP Communication Awards 

 Weź udział w kolejnej edycji „CAP Communication Awards”, czyli konkursu  

na najlepsze projekty w dziedzinie komunikacji w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej! 

Konkurs skierowany jest do organizacji zawodowych, ośrodków analitycznych,  

badawczych i akademickich, mediów, agencji komunikacyjnych, specjalistów zajmu-

jących się komunikacją a także osób reprezentujących organizacje pozarządowe,  

publiczne i mieszane. Autorzy najlepszych prac zaprezentują swoje osiągnięcia  

w Brukseli, gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród.  

Projekt można zgłosić w trzech kategoriach: 

1) Kampania skierowana do osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, np. rolników, organizacji zawodowych 

czy podmiotów opiniotwórczych; 

2) Kampania skierowana do ogółu społeczeństwa zawierająca istotne dla nich informacje; 

3) Kampania, w której zastosowane narzędzia, działania i kanały komunikacyjne w innowacyjny sposób przycią-

gnęły uwagę odbiorców. 

 
Termin przysyłania zgłoszeń: 31 października 2014 r.  
 
Szczegóły na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_pl.htm  

 27 listopada o wyznaczonej godzinie licealiści wielu szkół 
staną równocześnie przed zadaniem przetłumaczenia krótkiego  
tekstu związanego z tematem przewodnim tej edycji konkursu, 
jakim jest „Tożsamość europejska”. Rejestracja szkół rozpoczęła 
się 1 września i potrwa do 20 października 2014 r.  
 Laureaci  konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród do Brukseli, wiosną 2015 r. DG ds. Tłumaczeń 
Pisemnych pokryje koszty podróży oraz noclegu dla jednego  
laureata, jednego rodzica lub opiekuna oraz jednego nauczyciela  
z każdego państwa członkowskiego.  

4. Ruszyła kolejna edycja Juvenes Translatores! 

 Wszystkich siedemnastolatków pragnących przekonać się na własnej skórze, na czym polega praca 
zawodowego tłumacza zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Juvenes Translatores”!   

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/translatores/index_pl.htm 

 Zapraszamy do składania wniosków w jesiennej edycji programu „Przemiany w Regionie” RITA Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności.  

 Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschod-

niej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu  

nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywa-

telskiego. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych 

Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: proble-

my społeczne, socjalne;  edukacja  i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój  

i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych  

mediów. Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.  

Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r.  

Szczegóły na temat programu znajdują się na stronie: http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-

grantowy.html http://rita.edudemo.org.pl/  

2. Przemień Region z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności 
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6. Ruszyła szósta edycja konkursu  
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską!   

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie  
im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają szóstą edycję konkursu 
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków między-
narodowych Unii Europejskiej.  
 Jeżeli jesteś absolwentem takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe, polito-
logia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów  
i specjalności pokrewnych, prześlij swoją pracę i zawalcz o atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Partnerami przedsięwzięcia są Portal Spraw Zagranicznych oraz posłowie do Parlamentu 
Europejskiego: Janusz Zemke, Kosma Złotowski i Tadeusz Zwiefka. Patronat nad konkur-
sem sprawuje Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce.  
 
Prace można zgłaszać do 16 listopada 2014 r.  
 

5. Napisz esej o TTIP 

 Weź udział w II edycji konkursu filmowego poświęconego idei obywatelstwa europejskiego.  

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są słowa Gandhiego: „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć  

w świecie”.  

 Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmu (trwającego do 3 minut) wyrażającego opinię 

jego autora na temat aktywności obywatelskiej. Nagranie powinno być przygotowane w języku angiel-

skim lub francuskim i zostać umieszczone w Internecie. Autorzy najciekawszych nagrań  

otrzymają m.in. kamery warte 250 euro. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 września 2014 r.  

Szczegóły na stronie: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/aktywni-zmieniaja-swiat  

7. Konkurs filmowy z ideą obywatelstwa europejskiego w tle 

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/
files/Regulamin%20konkursu%20-%202014(1).pdf  

 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ambasada Brytyjska oraz Ambasa-
da Szwecji w Polsce organizują konkurs dla studentów szkół wyższych! Napisz esej 
dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)  
i wygraj atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd studyjny do Londynu na spotkania  
z ekspertami zaangażowanymi w negocjacje TTIP, publikację eseju w kwartalniku 
PISM - „The Polish Quarterly of International Affairs” lub trzymiesięczny staż  
w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.  

 W konkursie mogą wziąć udział studenci kształcący się na studiach licencjac-
kich, magisterskich, w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Prace powinny być 
napisane w języku angielskim i nie mogą przekraczać 15 tys. znaków (ze spacjami).  

Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2014 r.  

Informacje na temat konkursu znaleźć można na stronie Eurodesk:  
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/napisz-esej-o-handlu-z-usa 

http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/aktywni-zmieniaja-swiat


1. Pożegnanie EuroLato 2014! 

3.  Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 

 Kalisz i Gniezno zamknęły trwającą przez całe wakacje akcję informacyj-

no- edukacyjną, której organizatorem było Przedstawicielstwo Komisji Europej-

skiej w Polsce - EuroLato 2014. Przez dwa miesiące mieszkańcy i goście  

dwudziestu różnych miast w Polsce mogli odwiedzić europejski namiot,  

w którym czekały na nich gry i zabawy, konkursy z nagrodami, strefa relaksu, 

kąciki tematyczne i moc innych atrakcji! Dziękujemy za wspólną zabawę  

oraz mnóstwo pozytywnej energii!   
    

 Od kilku lat w Unii Europejskiej 19 sierpnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Pomocy Humanitar-

nej. Data ta nie jest przypadkowa. Wiąże się ona z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w 2003 r.,  

w Bagdadzie (Irak), kiedy to w wyniku ataku na główną placówkę ONZ zginęły 22 osoby. 

 Poznaj najnowszą wersją tablicy wyników jednolitego rynku 
europejskiego - Single Market Scoreboard! Portal w uporządkowa-
ny sposób dostarcza istotnych informacji na temat kreowania  
i zarządzania jednolitym rynkiem Unii Europejskiej od strony prak-
tycznej. Zawiera między innymi przegląd wyników poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz analizy zebranych 
danych, uzyskaną informację zwrotną w poszczególnych obszarach 
oraz wnioski na przyszłość. Serwis dostępny jest w trzech  języ-
kach: niemieckim, angielskim oraz francuskim. 
 
Zapraszamy na: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/  

 Unia Europejska jako największy donator pomocy humanitarnej  

na świecie w 2013 r. udzieliła pomocy 124 mln ludzi w ponad 90 krajach. Komisja 

Europejska dostarcza pomocy humanitarnej osobom najbardziej potrzebującym 

we współpracy z ponad 200 organizacjami humanitarnymi, w tym organizacjami 

pozarządowymi i międzynarodowymi, ONZ oraz stowarzyszeniami Czerwonego 

Krzyża.  

 Dzięki solidarności obywateli Unii tysiące 

pracowników humanitarnych niosą pomoc i nadzie-

ję ofiarom konfliktów i klęsk żywiołowych. W bieżą-

cym roku działania te są kontynuowane. Przykładem 

mogą być ofiary konfliktów w Syrii, Republice  

Środkowoafrykańskiej i Sudanie Południowym,  

osoby dotknięte klęskami żywiołowymi w Azji,  

a także ludność cierpiącą wskutek „zapomnianych 

kryzysów” – uchodźców z Kolumbii lub ofiary  

konfliktu w stanie Kaczin w Mjanmie/Birmie. 

Do zobaczenia za rok! 

2. Poznaj Single Market Scoreboard 
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5.  Konsultacje dot. TTIP 

7.  Certyfikat dla cebularza 

Szczegóły dot. tych decyzji znajdą Państwo na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce: http://ec.europa.eu/
polska/news/140828_pomoc_pl.htm,http://ec.europa.eu/polska/news/140818_rolnicy_wsparcie_pl.htm  
oraz http://ec.europa.eu/polska/news/140903_owoceiwarzywa_pl.htm  

 Lubicie cebularz lubelski? Ten okrągły placek o średnicy 5–25 cm  
i grubości ok.1,5 cm z ciasta pszennego z warstwą farszu z cebuli wymieszanej 
z makiem, solą i olejem roślinnym dołączył do europejskich produktów regio-
nalnych chronionych ze względu na pochodzenie geograficzne! Unia Europej-
ska chroni tradycyjnie wytwarzane produkty spożywcze w trzech kategoriach: 
nazwa pochodzenia, oznaczenie geograficzne oraz gwarantowana tradycyjna 
specjalność.  
 
Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/140804_cebularz_pl.htm 

 Do 15 grudnia można wyrazić swoją opinię na temat barier handlowych napotykanych przez przemysł 
europejski oraz poszczególne spółki w interesach z amerykańskimi partnerami. Ruszyły internetowe konsulta-
cje, których grupą docelową są przedsiębiorcy, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

 Konsultacje mają unaocznić najczęstsze problemy, jakie pojawiają się podczas eksportu dóbr do USA. 
Ich inicjatorem jest Komisja Europejska. Konsultacje mają ścisły związek z negocjowanym właśnie Transatlan-
tyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) między Unią Europejską i USA.  

Ankietę można wypełnić w jednym z trzech języków: angielskim, niemieckim lub francuskim a odpowiedzi udzie-
lone przez uczestników są poufne i anonimowe. Znajduje się ona pod adresem: http://ec.europa.eu/yourvoice/
ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en 

 Jesteś już po urlopie? Czy w jego trakcie wypoczywałeś w ośrod-
kach turystycznych? Wyraź swoją opinię!  
 Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie 
bezpieczeństwa usług zakwaterowania turystycznego. Mogą wziąć  
w nich udział wszystkie zainteresowane strony związane ze świadcze-
niem  usług zakwaterowania turystycznego. Konsultacje potrwają  
do 30 listopada 2014 r. Podstawą konsultacji jest Zielona księga 
"Bezpieczeństwo usług zakwaterowania turystycznego" (opublikowana 
we wszystkich językach UE).   
 
Więcej informacji na temat konsultacji znajdą Państwo na stronie NGO:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/999650.html?
utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=07.08.2014 

4.  UE wspiera rolników 

 Komisja Europejska walczy z negatywnymi skutkami ograniczenia  
przez Rosję importu europejskich produktów. Europejscy producenci niektórych 
łatwo psujących się owoców i warzyw otrzymają wsparcie z unijnych środków.  
Nadzwyczajnymi środkami wspierania rynku objęto  między innymi pomidory,  
marchew,  jabłka, paprykę, kalafiory czy ogórki. W przypadku tych owoców  
i warzyw sezon jest w pełni, większości z nich nie da się długo przechowywać  
i nie ma dla nich dostępnych natychmiastowych alternatywnych rynków zbytu.  
 
Oprócz wsparcia dla producentów niektórych łatwo psujących się owoców  
i warzysz, Komisja oferuje rolnikom także dopłaty do prywatnego przechowywania 
masła i oddtłuszczonego mleka w proszku, pokrywające dzienny koszt przechowy-
wania tych produktów. Wiadomo już także, że w odpowiedzi na rosyjskie embargo, 
na promocję unijnych produktów rolnych przeznaczonych zostanie dodatkowe  
30 milionów euro ze środków unijnych! 

6.  Powakacyjne konsultacje turystyczne 
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