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Zapraszamy do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

17 stycznia 2014 r. odbyły się kolejne lekcje europejskiej dla naj-

młodszych Europejczyków. Te uśmiechnięte twarze i wymalowane 

na nich zainteresowanie to największa nagroda za każde kolejne 

spotkanie z grupą uczniów szkół podstawowych. Lekcja pt. "Unia 

Europejska bliżej nas" była jednym z owocniejszych tego typu spo-

tkań! Grupa dwudziestu trzecioklasistów była wyjątkowo uważna  

i zaangażowana, za co nagrodzona została rozmaitymi upominkami. 

Dzięki spotkaniom młodzież rozwija swoją wiedzę na temat możliwości, jakie stwarza mło-
dym ludziom UE, uzyskuje dostęp do oferty szkoleniowej Europe Direct oraz WSG a dzięki 
swojemu zaangażowaniu w działania Europe Direct w Toruniu zyskuje możliwość realizacji 
własnych pomysłów oraz wzmocnienie kompetencji liderskich. Poprzez zgłaszanie swoich 
propozycji i interaktywną formę zajęć, uczestnicy mają wpływ na omawiane podczas  
cotygodniowych spotkań tematy.  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń zaprasza uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do współpracy  
w ramach Klubu Liderów Młodzieżowych!  

Skontaktuj się z nami!Skontaktuj się z nami!  
Informacji szukaj na stronie interneto-
wej www.europedirect-torun.byd.pl  
w zakładce NASZE DZIAŁANIA. 
Możesz też odwiedzić nas w biurze 
ED Toruń na ul. Grunwaldzkiej 25 b! 

Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne dyżury z ekspertem  
ds. funduszy europejskich. Odbędą się one 17 stycznia 2014 r. 
w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe 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, mailo-
wo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich  

„Unia Europejska bliżej nas” 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
https://plus.google.com/u/0/b/100656253991208029834/100656253991208029834/posts
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Miasta i regiony o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie zostaną nagro-

dzone! Komitet Regionów ogłasza V edycję konkursu „Europejski Region 

Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest stworzenie i popularyzowanie 

prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. 

Wnioski można składać do 31 marca 2014 r.  

3. Wybierz Europejski Region Przedsiębiorczości 2015! 

Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia znajdą Państwo na stronie ERP: 

www.cor.europa.eu/eer. Szczegółowych informacji udziela:eer-cdr@cor.europa.eu 

Ruszyła tegoroczna edycja Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości. Celem konkursu  
jest wyłonienie i promowanie działań i inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorczość małych 
i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Nagrody przyznawane  
są organom publicznym i partnerstwom publiczno-prywatnym w UE, które są najbardziej kreatywne  

i odnoszą największe sukcesy we wspieraniu przedsiębiorczości, zwłaszcza MŚP. 

1. Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014 

W związku z brakiem świadomości społecznej wśród Europejczyków  
na temat ochrony przyrody Komisja Europejska postanowiła ustanowić  

nową nagrodę - Natura 2000!  

Ma ona być przyznawana corocznie a jej celem będzie wyróżnienie wzoro-
wych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody  

w Europie.  

Natura 2000 jest siecią chronionych obszarów o wysokim stopniu różnorod-
ności biologicznej, która obejmuje około 20 proc. terytorium UE o bogatej 

florze i faunie. Niestety, tylko 27 % respondentów wie o jej istnieniu. W związku z tym, każdego roku 
przyznawane będzie pięć nagród w różnych dziedzinach: komunikacja, działania związane z ochroną 
przyrody, korzyści społeczno-gospodarcze, pogodzenie interesów/sposobów postrzegania oraz two-

rzenie sieci kontaktów i współpraca transgraniczna. 

Zgłoszenia mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną  
z Naturą 2000 (organy publiczne i lokalne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, właściciele 

gruntów, instytucje oświatowe i osoby prywatne). Termin przyjmowania zgłoszeń:  18 lutego 2014 r.  

Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/956386.html?

utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=30.01.2014 

Projekty zgłaszane są w następujących sześciu kategoriach: 

 Promowanie ducha przedsiębiorczości 

 Inwestowanie w umiejętności 

 Poprawa otoczenia biznesowego 

 Wspieranie internacjonalizacji biznesu 

 Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywne-
go gospodarowania zasobami 

 Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włącze-
niu społecznemu 

Konkurs jest dwuetapowy. Na szczeblu krajowym każde państwo wybierze do maja 2014 r. po dwa 
najlepsze projekty, które następnie wezmą udział w etapie ogólnoeuropejskim. Na tym poziomie lau-
reatów wyłoni jury konkursu. Nagrody główne zostaną wręczone podczas Zgromadzenia MŚP 2014, 

które odbędzie się w Neapolu w dniach 2-3 października 2014 r.  

Szczegóły konkursu na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-

enterprise-awards/index_pl.htm 

2. Nowa nagroda w dziedzinie ekologii! 

http://cor.europa.eu/eer
mailto:eer-cdr@cor.europa.eu


5. Termin naboru prac przedłużony! 
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5. PARES - benchmarking między 
służbami zatrudnienia 

Termin nadsyłania reportaży:  

30 kwietnia 2014 r.  

Więcej informacji na stronie 
konkurs:  
http://www.ludzkatwarzefs.pl/ 

Zakres tematyczny reportaży konkursowych obejmuje projekty finansowane z  
Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki 2007-2013 nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach: Priorytetu I (Zatrudnienie i integracja społeczna), Prio-
rytetu II (Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsię-
biorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących) oraz Priorytetu V 
(Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działa-
nie 5.5 Rozwój dialogu społecznego. Do wygrania: nagrody pieniężne i wizyty 

studyjne w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli! 

Nabór prac w VII edycji konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" został 
przedłużony do 30 kwietnia 2014 r.! Dziennikarzu, wyjdź poza bariery urzędo-
wego języka i pokaż jak wiele osób w różnych życiowych sytuacjach może 
skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego a tym samym 

zmienić swoje życie!  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków 

na realizację działania „PARES - Benchmarking między służbami zatrud-

nienia” w ramach programu Progress. PROGRESS to program Wspólnoty 

na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej i służy wspieraniu dialogu 

na poziomie UE w zakresie współpracy pomiędzy różnym formami służb 

zatrudnienia (publicznymi, prywatnymi i non-profit). Realizowany  

w ramach projektów benchmarching powinien obejmować zwłaszcza takie 

obszary, jak efektywne  działania mające na celu ograniczenie bezrobocia 

młodych, poradnictwo zawodowe, tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz 

zatrudnienia, ocenę zapotrzebowania na kwalifikację czy zielone miejsca 

pracy.  

 

Więcej informacji pod linkiem: http://wiadomosci.ngo.pl/files/
w i a d o m o s c i . n g o . p l / p u b l i c / k o r e s p o n d e n c i / M a r c e l a _ p l i k i /

Nabor_wnioskow-VP.2013.016_PARES.pdf 

Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2014 r.   

Do 6 marca 2014 można złożyć wniosek w programie Hercules II. Wnioski powinny dotyczyć projektów  

obejmujących organizację szkoleń technicznych, seminariów i konferencji poświęconych zwalczaniu  

nadużyć finansowych, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, a także formułowaniu i wdrażaniu 

metod zapobiegania tym nadużyciom i wykrywania ich. Mogą je składać krajowe i regionalne organy admi-

nistracyjne, które wspierają wzmocnienie działań Unii w celu ochrony jej inte-

resów finansowych. 

4. Złóż wniosek w Programie Hercules II 

Szczegółowe informacje na stronie:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/956387.html?

Współfinansowanie z UE zostanie zapewnione do maksymalnej wartości 

80% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia finansowaniem. 

http://www.ludzkatwarzefs.pl/
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EuroFerie na start! 

EURES coraz lepszy! 

Europejskie seminaria na rocznicę 10-lecia 

Wraz z rozpoczęciem 2014 r. prezydencję w UE objęła Grecja. Uroczysta inaugura-
cja miała miejsce 8 stycznia w Atenach. Jest to już piąta prezydencja Grecji,  
od czasu przystąpienia tego państwa do Wspólnot Europejskich w roku 1981. 
Grecja będzie kierowała pracami Unii Europejskiej do 30 czerwca 2014 r.  
1 lipca prezydencję w Radzie UE obejmą Włochy. Oto logo, które będzie nam  

towarzyszyć przez najbliższe miesiące.  

W tym roku mija 10 lat od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. Tak ważna rocznica to dobry powód  
do świętowania. Z tej okazji polskie uczelnie organizują serię 10 seminariów poświęconych podsumowaniom 
naszego dotychczasowego 10 - letniego członkostwa oraz wyzwań, które wciąż przed nami.  
Pierwsze seminarium - "Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” odbyło się 20 stycznia 2014 r.  
w Warszawie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prorektor UW. Kolejne spotkanie odbędzie się  
w marcu. Organizatorem seminarium  „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską”  
jest Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. 

Waluta euro obowiązuje już 18 państwach członkowskich Unii Europejskiej za-
mieszkanych przez 333 mln ludzi. 1 stycznia 2014 r. do strefy euro  
przystąpiła Łotwa. "Dzięki temu Łotwa całkowicie powraca do Europy"  
– powiedział przewodniczący łotewskiego banku centralnego Ilmars Rimsevics. 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso stwierdził natomiast, 
że „Dzięki tym wysiłkom, podjętym po głębokim kryzysie gospodarczym, Łotwa 
przystępuje do euro silniejsza niż kiedykolwiek, co jest zachęcającym przesła-

niem dla innych krajów, które wdrażają trudne reformy gospodarcze”. 

Styczniowe nowości 

Lista wszystkich seminariów znajduje się 
na stronie:  http://ec.europa.eu/polska/
news/140120_seminarium_dekada_pl.htm 

24 tycznia 2014 r. rozpoczęła się kolejna odsłona akcji edukacyjno-informacyjnej 

EuroFerie, której organizatorem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  

w Polsce. W Szklarskiej Porębie frekwencja dopisała. Na tych, którzy odwiedzili 

europejski namiot czekały quizy, konsole z grami, stanowisko informacyjne, 

strefa odpoczynku a także gorąca kawa, herbata i czekolada.  

Kolejne spotkania w Zakopanem oraz Szczawniku! Młodszych i starszych, tych, 

którzy o Unii Europejskiej wiedzą dużo oraz tych, którzy chcieliby poszerzyć 

swoją dotychczasową wiedzę - wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału  

w EuroFeriach! ! 

EURES czyli Europejski Portal Mobilności Zawodowej czekają gruntowne zmiany.  
Już teraz za jego pośrednictwem można umieścić swoje CV online a także skon-
taktować się z doradcą EURES. Niedługo znajdzie się w nim przede wszystkim 
więcej ofert. Innym rodzajem innowacji będzie automatyczne kojarzenie CV z wa-
katami oraz wspieranie mobilności. Zachęcamy do śledzenia procesu przeobra-

żeń EURES. Zapraszamy na https://ec.europa.eu/eures/  

Od 7 do 9 lutego bawimy się  
w Zakopanem. Punkt Informacji 
Europejskiej ED– Toruń gorąco 
zaprasza! 
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