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1. Europejski Dzień Języków za nami! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

26 września 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Nauk Spo-

łecznych WSG w Inowrocławiu zorganizowany został Europej-

ski Dzień Języków. Z tej okazji Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Toruń przygotował seminarium językowe „EU 

Speaking”, w którym wzięli udział uczniowie klas lingwistycz-

nych III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. 

 

Część merytoryczno-wykładowa poświęcona została 

informacjom na temat języków używanych w Euro-

pie, różnorodności kulturowej oraz możliwościach, 

jakie stwarza nauka języków obcych. Przedstawione 

zostały także cele oraz idea EDJ. 

W drugiej części uczniowie sami mogli wykazać się 

wiedzą na temat wybranych państw Unii Europejskiej, 

biorąc udział w quizie, a także sprawdzić swoje umie-

jętności w konkurencji „Tongue-twisters – łamańce 

językowe”. Jak na uczniów klas lingwistycznych 

przystało – wszyscy świetnie sobie poradzili! 

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


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

 

2. Warsztaty „Pozyskiwanie informacji na temat projektów młodzieżowych” 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzie-

ży w Toruniu w ramach Akcji Lato 

2017 przygotowało autorski pro-

gram „Europa na wyciągnięcie rę-

ki”. 

W ciągu czterech dni uczestnicy wyda-

rzenia mieli okazję zapoznać się z me-

todami poszukiwania pracy w Unii 

Europejskiej, narzędziami ułatwiający-

mi zdobywanie informacji na temat 

działań i inicjatyw UE oraz zaletami 

wynikającymi z udziału w zagranicz-

nych wolontariatach. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przygotował warsztaty dotyczące pozyskiwania infor-

macji na temat projektów młodzieżowych oraz możliwości, jakie stwarza młodym ludziom Unia Europejska, 

m.in. dzięki skierowanym specjalnie do nich programom grantowym i dofinansowaniom. 

4. Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich 

Zapraszamy! 

 Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej? Słyszałeś o unijnych dotacjach, ale 
nie wiesz, co zrobić, aby je otrzymać? Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert ds. funduszy euro-
pejskich na kolejnym, bezpłatnym spotkaniu, które odbędzie się 24 września 2017 r. (wtorek) w 
godzinach od 16.00 do 19.00. 
 

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Euro-
pe Direct - 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 telefonicznie: 052 567 00 09. 

2. Zapraszamy do udziału w warsztatach— „Twoje pasje—Twoje szanse w UE”  

16 października w ramach VIII Toruńskich Dni Kariery Punkt Informacji Europej-

skiej Europe Direct—Toruń przeprowadzi warsztaty pt. „Twoje pasje—Twoje szanse 

w UE”. Warsztaty odbędą się o godz. 13.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Toruniu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach  zapraszamy do  

mailowego potwierdzenia obecności: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicz-

nie: 52 567 00 09.  



1. Konkurs na scenariusz lekcji europejskiej  

       

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 

Polsce oraz sieć Team Europe zapraszają nau-

czycieli oraz pracowników bibliotek szkół po-

nadpodstawowych do wzięcia udziału w kon-

kursie na scenariusze lekcji europejskich! 

 

Konkurs organizowany jest z okazji 60. roczni-

cy podpisania Traktatów Rzymskich. Zada-

niem uczestników jest stworzenie scenariusza 

lekcji dotyczącej Unii Europejskiej. W oce-

nie najlepszego z nich komisja będzie brała 

pod uwagę wykazanie się kreatywnością oraz 

pomysły na zaangażowanie uczniów do aktyw-

nego uczestnictwa. 

 

Nagrodą w konkursie jest udział w trzydnio-

wym wyjeździe studyjnym do Brukseli na spo-

tkania z przedstawicielami instytucji unijnych. 

Ponadto 15 najlepszych scenariuszy zostanie 

opublikowanych przez Komisję Europejską w 

Polsce. 

 

Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada br. 

Więcej informacji: konkurs- lekcja europejska. 

2. Konkurs dla innowacyjnych kobiet 

Do 15 listopada 2017 roku można zgłaszać się do V edy-
cji konkursu dla innowacyjnych kobiet, ogłoszonego 
przez unijnego komisarza ds. badań, nauki i innowacji 
Carlosa Moedasa. Udział w konkursie mogą wziąć kobie-
ty z całej Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego, 
które odniosły sukces zakładając własną firmę oraz sko-
rzystały z prywatnych lub publicznych funduszy na rzecz 
rozwoju i innowacji. 
 

Na zwyciężczynie czekają nagrody pieniężne—100 tys. 
euro za zajęcie 1. miejsca, 50 tys. euro za zajęcie 2. 
miejsca oraz 30 tys. euro za 3. miejsce. Komisja Euro-
pejska przewidziała także nagrodę specjalną w wysoko-
ści 20 tys. euro dla młodej, stawiającej pierwsze kroki w 
świecie innowacji kobiety. 
 
Formularz zgłoszeniowy 

http://www.lekcjaeuropejska.pl/
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home


1. Ponad 222 mln euro na inwestycje w ochronę środowiska i klimatu 

 Zrównoważona, niskoemisyjna Europa – to 

główny cel programu działań na rzecz środowiska i 

klimatu LIFE. W ramach tego programu Komisja 

Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o warto-

ści 222 mln euro, dzięki któremu uruchomione zostaną 

dodatkowe inwestycje w innowacyjne projekty, umoż-

liwiające przekształcenie technologii blisko związa-

nych z potrzebami rynku w nowe, zielone przedsięwzięcia. W sumie 

zainwestowanych zostanie 379 mln euro w 139 nowych projektów z 

20 państw członkowskich, w tym w 3 projekty z Polski.  

Więcej informacji: tutaj. 

2. Sprawniejszy system zamówień publicznych 

 Komisja Europejska proponuje usprawnienie systemu zamó-

wień publicznych. Ma to być możliwe dzięki szybszym procedurom 

opartym na technologiach cyfrowych oraz zapewnieniu pomocy w wy-

pełnianiu skomplikowanych wymogów prawnych. Uproszczenie i przy-

spieszenie procedur, a także  pełne wykorzystanie możliwości cyfro-

wych technologii ma—zdaniem Komisji—pobudzić inwestycje w Unii 

Europejskiej,  wzmocnić jednolity rynek oraz przyczynić się do osią-

gnięcia celów zrównoważonego rozwoju.  Elżbieta Bieńkowska, komi-

sarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i 

MŚP,  podkreśliła, iż jest to kwestia szczególnie istotna dla Polski, 

gdyż odsetek małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w 

przetargach w naszym kraju jest wciąż na niskim poziomie. 

 Zamówienia publiczne, w kontekście inwestycji publicznych w 

gospodarce europejskiej, stanowią 2 bln euro rocznie, co odpowiada 

wartości 14% PKB UE.  

 Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwesty-

cji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: - Od objęcia urzędu w listopadzie 2014 r. umieściliśmy inwestycje w 

centrum uwagi, w szczególności poprzez przyciągnięcie kapitału prywatnego za pomocą Planu Inwestycyjnego dla Eu-

ropy. Chcemy teraz w pełni wykorzystać potencjał zamówień publicznych, zapewniając, by 2 bln euro wydawane rocz-

nie na usługi i produkty publiczne pobudzały naszą gospodarkę, stymulowały innowacje i przyczyniały się do osiągnię-

cia celów zrównoważonego rozwoju.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3430_en.htm


3. Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

13 września 2017 roku Jean-Claude Juncker wygłosił przed posłami Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 

orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2017 roku. 

Przewodniczący Komisji Europejskiej oświadczył: Wiatr znów wieje 

w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie 

chwycimy.(...) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań w przyszłości. 

Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali 

tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł 

czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą 

i demokratyczniejszą Unię do 2025 r. 

W pierwszej kolejności podczas orędzia poruszone zostały kwestie 

ekonomiczne. Juncker podkreślił, że 10 lat po kryzysie Unia Europej-

ska wróciła na właściwe tory, co najlepiej odzwierciedla fakt, iż wzrost 

gospodarczy w Europie w ciągu dwóch ostatnich lat przewyższył 

wzrost gospodarczy w USA.  

W swoim przemówieniu Przewodniczący Komisji Europejskiej nie mógł 

pominąć kwestii migracji. W tym kontekście pochwalił włoską politykę 

przyjmowania migrantów i nazwał to południowoeuropejskie państwo 

„dumą Europy”.  

Szef KE odniósł się także to kwestii instytucjonalnej UE i przedstawił 

propozycję połączenia stanowisk Przewodniczącego Komisji oraz Prze-

wodniczącego Rady Europejskiej. Miałoby to uskutecznić prace 

całej Unii i wpłynąć na efektywność decyzji podejmowanych na szcze-

blu instytucjonalnym. Juncker poparł także pomysł wprowadzenia po-

nadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Wszystkich zainteresowanych priorytetami UE na 2018 rok oraz inicjatywami na kolejne lata zapraszamy do zapozna-

nia się z „Planem działań na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii” tutaj. 

 

 

4. 79 mln euro z EFRR dla Polski 

Polska otrzyma 79 mln euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na pokrycie części kosztów 
budowy 130-kilometrowego gazociągu Zdzieszowice-
Wrocław. 

-Ten projekt z zakresu polityki spójności, mający na 
celu poprawę połączeń gazowych w Europie Wschod-
niej, jest konkretnym przykładem unijnej solidarności. 
Inwestujemy w tysiące sieci transportowych, cyfrowych 
i energetycznych w całej Europie po to, aby Unia mogła 
dynamicznie się rozwijać i bardziej integrować - tak 
skomentowała projekt komisarz ds. polityki regionalnej, 

Corina Creţu. 

Gazociąg jest częścią korytarza północ-południe ujęte-
go w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci na 2017 rok. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_pl.pdf

