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1. Uwaga: zmiana klimatu! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

    Podczas seminarium pt. „Uwaga: zmiana klimatu!”, zorganizowanym 18 
czerwca w Bydgoszczy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej 
Energii 2015, z pomocą ekspertów przyglądaliśmy się przyczynom, skut-
kom oraz prognozom zmian klimatu na świecie.  

     Seminarium rozpoczęło się krótką, lecz bogatą w praktyczne porównania, 
lekcją fizyki. Na czym polega nadmierny efekt cieplarniany, gdzie upatrywać 
jego przyczyn, jakie skutki już są dla nas odczuwalne, a czego możemy się 
spodziewać w przyszłości? To niełatwe pytania, na które bardzo przystępnie 
odpowiedziała dr Aleksandra Kardaś.  
Kolejny z prelegentów, dr Marek Ramczyk, na licznych przykładach z otacza-
jącej nas rzeczywistości wskazał, jak społeczeństwa dostosowują się do 
zmian klimatu i jakie działania organizacyjne są podejmowane w Unii Euro-
pejskiej na rzecz jego ochrony. Już teraz do czynienia mamy z limitami emi-
sji gazów cieplarnianych i handlem nimi na międzynarodowym rynku. Nato-
miast budynki o niemal zerowym zużyciu energii to już naprawdę zupełnie 
nieodległa przyszłość.  

         Zmianami i możliwymi scenariuszami na lokalnym podwórku 
klimatycznym w naszym województwie zajął się w swoim wystąpie-
niu pan Rafał Maszewski. Ważnym wyzwaniem, które stoi przed 
mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz strukturami organizacyjny-
mi naszego regionu w najbliższych latach będzie m.in. wzmocnienie 
odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. W tych 
staraniach będą nas z pewnością wspierać fundusze europejskie – 
szczególnie Regionalny Program Operacyjny (osie III i IV) oraz Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 20 lipca  

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 20 lipca 2015 r. (poniedziałek) w 
godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
biura Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grun-
waldzkiej 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. ED-Toruń zagościł w Krobi 

      6 czerwca Punkt Informacji Europejskiej ED-Toruń wraz z Wydziałem Technicznym 

WSG  uczestniczył w festynie w Krobi, którego głównym tematem była olimpiada spor-

towa dla dzieci. Aby połączyć przyjemne z pożytecznym przygotowaliśmy dla gości kon-

kursy wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, ciekawe publikacje o tematyce związanej z 

prawami obywatela UE, instytucjami, działalnością UE itp. Na dzieci czekały kolorowe 

książeczki i drobne upominki. Główną atrakcją, która jak 

zawsze przyciągnęła do nas rzesze zainteresowanych by-

ło Europejskie Koło Fortuny. Pracownicy Punktu przygo-

towali dla uczestników tej zabawy pytania na różnym po-

ziomie trudności, dzięki czemu mogliśmy sprawdzić wie-

dzę o Europie nie tylko wśród dzieci, ale również wśród 

ich rodziców. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

           Z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Ojca ED-Toruń razem z 
Zespołem Placówek Oświatowych w Tucznie przygotował festyn rodzin-
ny.  

    Wydarzenie rozpoczęło uroczyste przywitanie gości i występy taneczno

-muzyczne uczniów szkoły. Następnie wszyscy pracownicy i wychowan-

kowie odśpiewali hymn Unii Europejskiej „Odę do radości”. Po części 

oficjalnej nadszedł czas na zabawy i konkursy dla rodziców i dzieci. A 

było w czym wybierać! Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – To-

ruń przygotował dla uczestników zabawy wiele konkurencji i zabaw- quiz 

o numerze alarmowym 112, konkurs na najładniejszego Syriusza oraz Eu-

ropejskie Koło Fortuny. 

4. Rodzina w Europie 



3. Konkurs na najlepszy projekt 

1. III edycja konkursu dla Kobiet Innowatorów 

 Dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet Carlos Moedas, 
Komisarz ds. badań, nauki i innowacji, podkreślił jego znaczenie ogłaszając 
trzecią edycję konkursu dla Kobiet-Innowatorów. Nagrodzone zostaną kobiety, 
które osiągnęły wybitny sukces, wprowadzając swoje innowacyjne pomysły na 
rynek.  Konkurs skierowany jest do wszystkich kobiet, które założyły lub współ-
założyły firmę i w dowolnym momencie swojej kariery skorzystały z europej-
skich funduszy na rzecz rozwoju badań i innowacji.  
    Kandydatury można zgłaszać do 20 października 2015. Następnie niezależne 
jury wyłoni spośród nich trzy zwyciężczynie, które poznamy w roku 2016. Wyróżnienie ma nie tylko 
charakter prestiżowy, ale wiąże się także z nagrodą pieniężną (100 000 EUR za pierwsze, 50 000 
EUR za drugie i 30 000 EUR za trzecie miejsce).  

Więcej informacji 

 W imieniu organizatorów Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który 
odbędzie się w Lublinie w dniach 1-3 października br., zapraszamy do udziału 
w konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej. Głównym 
celem niniejszego konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz 
wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych 
realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym.  
 
Więcej informacji:  http://ec.europa.eu/polska/news/
announcements/150626_projekt_pl.htm. 
  
 
 

 Uchwyć w kadrze projekt, który otrzymał dofinansowanie z UE 
i wygraj wycieczkę do Brukseli. Komisja Europejska zaprasza do 
udziału w konkursie „Europa w moim regionie”, którego celem jest 
pokazanie jak działają projekty współfinansowane przez fundusze eu-
ropejskie oraz jakie jest ich znaczenie dla lokalnych społeczności. 
Zdjęcia można nadsyłać do 28 sierpnia.  

2. Konkurs fotograficzny „Europa w moim 

regionie” 

Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat w momencie ogłoszenia wy-
ników konkursu tj. 19 września 2015 r. Aby wziąć udział w konkursie należy dodać zdjęcie w aplikacji 
na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdję-

cia w terminie od 22 czerwca do 28 sierpnia 2015 r. (10:00 CEST).  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150623_europa_region_pl.htm 
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 Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 20 
proc. w zakresie energii odnawialnej – wynika ze sprawozdania Ko-
misji Europejskiej. - W Europie przypada na mieszkańca trzy razy 
więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 
milion osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna 
wartość sięga ponad 130 mld euro – podkreśla komisarz Miguel Arias 

Cañete.  

Więcej informacji:  

http://ec.europa.eu/polska/news/150616_energia_pl.htm. 

     Do 21 sierpnia potrwają konsultacje dotyczące programu w zakresie mi-
gracji, który w maju ogłosiła Komisja Europejska. Konsultacje skupiają się 
na dwóch zagadnieniach – tzw. niebieskiej karcie oraz polityce migracji za-
robkowej w UE. Niebieska karta ułatwia dostęp do rynku pracy i zapewnia 
m.in. korzystne warunki łączenia rodzin oraz przemieszczania się na teryto-

rium Unii Europejskiej.  

1. Konsultacje o migracji 

     Obywatele i zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w publicznych 

konsultacjach, uzupełniając formularz internetowy. Swoje opinie można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2015. 

Dodatkowych informacji udziela Stephanie Demart: Stephanie.DEMART@ec.europa.eu. 

Szczegółowe informacje: http://ec.europa.eu/polska/news/150611_migracja_pl.htm. 

2. Europa korzysta z energii odnawialnej 

 Kolejne 140 000 miejsc na przyuczanie do zawodu i ofert szkoleń dla młodych ludzi – takie de-
klaracje padły podczas spotkania ministrów odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe z partnerami 
społecznymi i Komisją Europejską w Rydze. Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego 
działa od 2013 roku – w jego ramach podpisano już ponad 80 deklaracji 
zobowiązań.  

3. UE walczy z bezrobociem wśród młodych 

 Walka z bezrobociem młodzieży jest absolutnym priorytetem Komisji 
Europejskiej. Wysokiej jakości przyuczanie do zawodu pomaga młodym lu-
dziom w zdobywaniu umiejętności i kluczowych kompetencji koniecznych 
do znalezienia dobrej pracy. Ponad czterdzieści przedsiębiorstw i innych 
organizacji przyłączyło się do europejskiego sojuszu na rzecz przygotowa-
nia zawodowego, koordynowanego przez Komisję Europejską, oraz zobo-
wiązało się do zapewnienia większej liczby ofert przyuczania do zawodu o 

lepszej jakości. ofert szkoleń dla młodych ludzi.  

Czytaj więcej:  http://ec.europa.eu/polska/news/150622_sojusz_pl.htm 
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