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1. Nabór artykułów do punktowanych publika-

cji ED-Toruń i ED-Bydgoszcz 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

          Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy 
Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki 
rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych 
czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Eu-
ropejska-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 podejmowania decyzji, a 
także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz prak-
tycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.  
 
 
      W 2017 r. nr 15 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 9 czasopisma 
„Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zo-
staną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2017 r . 
Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2017 r. 

       Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z 
wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały w załącz-
niku oraz o przygotowanie artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi 
(załącznik, koncepcja merytoryczno-techniczna, streszczenia artykułu (ok. 
600 znaków) w języku polskim; noty informacyjnej o autorze (wzór w załącz-
niku). 

      

    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. Redak-
cja przyjmuje artykuły w języku polskim i angiel-
skim. Koncepcja merytoryczno-techniczna .    

Zapraszamy do współpracy! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja_merytoryczno-techniczna%281%29.pdf
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Nota%20informacyjna%20o%20autorze%20-%20wz%C3%B3r%281%29.doc
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Nota%20informacyjna%20o%20autorze%20-%20wz%C3%B3r%281%29.doc
http://europedirect-torun.byd.pl/userfiles/files/Koncepcja%20merytoryczno-techniczna%281%29.doc


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

3. Spotkanie z ekspertem — 24 lipca  

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 
funduszy europejskich. Odbędzie się ono 24 lipca 2017 r. w godzinach od 
16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu 
Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w 
Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spo-
tkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, 
mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

     

2. International Day w Inowrocławiu 

            10 czerwca 2017 r. w Inowrocławiu Punkty Informacji Europej-
skiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń, Dział Spraw Międzynarodo-
wych WSG i Lokalny Punkt Eurodesk zorganizowały „Dzień Międzyna-
rodowy” na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG. Spotkanie 
odbyło się w bardzo międzykulturowym gronie, a uczestniczyli w nim 
polscy studenci oraz studenci z różnych państw Europy i świata, w tym 
także ci realizujący swoje mobilności w ramach programu Erasmus+.                 
              Dzień Międzynarodowy był okazją, by zintegrować studentów z 
Polski i zagranicy, promować mobilność młodzieżową oraz rozmawiać 
o tym, jak mobilność międzynarodowa zwiększa szanse młodzieży na zatrudnienie i jak UE wspiera tego 

rodzaju działania. Nie zabrakło też Europejskiego Koła Fortuny, w któ-
rym rywalizowały ze sobą multikulturowe grupy studentów. Dzięki temu 
spotkaniu wystarczyło kilka chwil, by motto UE „Zjednoczeni w różno-
rodności” stało się rzeczywistością. Spotkanie odbyło się w j. angiel-
skim. 

           Z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Ojca ED-Toruń razem z Ze-
społem Placówek Oświatowych w Tucznie przygotował festyn ro-
dzinny. 
 
    Wydarzenie rozpoczęło uroczyste przywitanie gości i występy ta-

neczno-muzyczne uczniów szkoły. Następnie wszyscy pracownicy i 

wychowankowie odśpiewali hymn Unii Europejskiej „Odę do rado-

ści”. Po części oficjalnej nadszedł czas na zabawy i konkursy dla 

rodziców i dzieci. A było w czym wybierać! Punkt Informacji Euro-

pejskiej Europe Direct – Toruń przygotował 

dla uczestników konkurs na najładniejszego 

Syriusza oraz Europejskie Koło Fortuny. 

4. Rodzina w Europie, 1.06.2017 Tuczno 



3. Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 

1. Czy warto zakochać się w Europie? 

 Nawet 50 tysięcy euro można wygrać w nowym konkursie Komisji Europejskiej, który ma zachęcić do 
upowszechniania wiedzy o Europie. Laureatami nagrody im. Altiero Spinellego 
mogą zostać naukowcy, artyści, działacze społeczni oraz inne osoby, któ-
re swoimi działaniami pokazują dlaczego warto „zakochać się w Europie”. Ter-
min rejestracji uczestnictwa upływa 16 sierpnia 2017 r.  
        Prace, które można zgłaszać w konkursie, to m.in. publikacje, utwory au-
diowizualne, gazety, filmy fabularne, filmy dokumentalne, wystawy / wydarzenia, 
seriale telewizyjne, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp.  
     Rejestracja udziału jest obowiązkowa - do 16 sierpnia 2017 r.  

Termin składania pełnych wniosków - do 2 października 2017 r. Pełne wnioski 
będą mogły złożyć wyłącznie osoby / podmioty zarejestrowane do 16 sierpnia. 

Więcej informacji 

 Do 8 września Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszenia do 
tegorocznej Nagrody dla Społeczeństwa Obywatel-
skiego. W 2017 r. wyróżnione będą najlepsze inno-
wacyjne projekty na rzecz promowania wysokiej 
jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości, które 
skupiają się na młodzieży, migrantach i innych 
osobach mających trudności z dostępem do rynku 
pracy.  
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku 
można znaleźć tutaj.  
 

 Europa w moim regionie to ogólnounijna kampania mająca na celu zachęcanie obywateli 
do poznawania projektów europejskich, realizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania.  
      W roku 2017 realizowane są cztery różne inicjatywy — Dni Otwarte Projektów Unijnych, kon-
kurs fotograficzny, polowanie na projekt i konkurs na blog — które zapraszają obywateli do odwie-
dzania miejsc, w których realizowane są projekty, a także do dzielenia się zdjęciami i doświadcze-
niami za pośrednictwem mediów społecznościowych.  
Konkurs fotograficzny i konkurs na blog  potrwają od 2 maja do 28 
sierpnia 
Odkrywaj projekty, dołącz do zabawy i wygrywaj wycieczki po Euro-
pie!  
Więcej informacji 

2. Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie” 

http://ec.europa.eu/poland/events/%20170707_spinelli_prize_pl
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/#events
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/projecthunt/
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/blogging/
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/


 Mija 30 lat od powstania programu wymiany studenckiej 
„Erasmus”. Dotychczas wzięło w nim udział 9 mln osób. Z okazji uro-
dzin Erasmus otrzymał dodatkowe narzędzie – aplikację mobilną, 
dzięki której młodym ludziom łatwej będzie zorganizować wyjazd. - 
Każde euro zainwestowane w Erasmusa to inwestycja w przyszłość 
młodych ludzi i w przyszłość Europy - mówił szef KE Jean-Claude 
Juncker.  

      Program powstał w 1987 r. Uczestniczyło w nim wówczas 3200 
studentów z 11 krajów. Dziś liczba jego uczestników sięga dziewięciu 
milionów. Są wśród nich studenci, stażyści, wolontariusze i osoby 
aktywne zawodowo.  

     Instytut Spraw Publicznych oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 
Polsce zapraszają na dwudniowy warsztat „Jak efektywnie i skutecznie składać 
wnioski projektowe do instytucji Unii Europejskiej?”. 

Szkolenie odbędzie się 6-7 lipca 2017 r. (czwartek – piątek),  godz. 10,00-17,00 w 
Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Jasna, ul. Jasna 
14/16a, Warszawa.  Warsztat skierowany  jest do koordynatorów projektów, fun-
draiserów oraz  innych pracowników organizacji pozarządowych działających w 
obszarze  azylu i migracji.  Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach pro-
szone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego  i przesłanie na adres  e-
mail: isp@isp.org.pl  do poniedziałku 3 lipca 2017 r.  

Więcej informacji na temat warsztatu udziela Katarzyna Renaud tel: (22) 556 42 77. Pytania można również 
kierować na e-mail isp@isp.org.pl  

1. Szkolenie dla piszących projekty 

2. Erasmus—to już 30 lat! 

 Po 10 latach od zgłoszenia inicjatywy likwidacji roamingu na terenie Unii 
Europejskiej w życie wchodzi nowy mechanizm rozliczeń. "Roam like at home” 
oznacza to, że od 15 czerwca 2017 r. przebywając w innych państwach UE będzie-
my mogli korzystać z telefonu komórkowego na takich samych zasadach, jak w 
kraju zamieszkania. W ciągu kolejnych 5 lat systematycznie mają być także obniża-
ne stawki za przesył danych.   
Ostatnim krokiem do zniesienia 15 czerwca 2017 r. opłat roamingowych było usta-
lenie przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji sposobu re-
gulacji hurtowych rynków usług roamingu (cen, jakie operatorzy naliczają sobie 
wzajemnie, jeżeli ich klienci korzystają z innych sieci w ramach roamingu w UE).  
 
Szczegółowe informacje na temat opłat 
 

3. Koniec z roamingiem w UE! 

Więcej informacji 

https://ec.europa.eu/poland/file/applicationformdoc_pl
mailto:isp@isp.org.pl
tel:%2822%29%20556%2042%2077
mailto:isp@isp.org.pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170613_roaming_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170613_roaming_pl
http://ec.europa.eu/poland/news/170613_erasmus_pl

