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1. Dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

Jesteś, młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych               

działającego przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu promocję  

aktywności obywatelskiej oraz promocję rozwoju osobowościowego  

i zawodowego . 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, mają formę interaktywną, opartą 

na dyskusji nt. aktualnych kwestii europejskich. 

Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się te-

lefonicznie (52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Co zyskujecie dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów grantowych, możliwości podję-

cia nauki, pracy, stażu za granicą, wyjazdu na wolontariatu;   

 dostęp do oferty szkoleniowej PIE ED i WSG; 

 wzmocnienie kompetencji liderskich; 

 możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami reprezentującymi 

instytucje europejskie; 

 członkowie KIM będę zaangażowani w działania ED – Toruń; 

Dla kogo? 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

otwarci na zdobywanie nowych kompe-

tencji, aktywni. 

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, 

otwartości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

i kreatywnych. 

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


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

4. Spotkanie z ekspertem — 21 kwietnia 2015 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) w godzinach od 
16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Infor-
macji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktu-
jąc się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-
torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

  

30 marca przedstawiciel PIEED-Toruń – Bartłomiej Giziński poprowadził lekcję europejską w przed-
szkolu „Jagódka”. Wraz z przedszkolakami przenieśliśmy się w świat baśni i legend, w którym Ze-
us porywa piękną Europę i na jej cześć nazywa ziemie mu poddane jej imieniem. Dzieci dowiedzia-
ły się, dlaczego państwa połączyły się tworząc nową organizację- Unię Europejską oraz jakie są 
symbole UE. Wiele radości przyniosło maluchom spotkanie z Syriuszem- ulubieńcem toruńskich 
przedszkolaków. W drugiej części zajęć dzieci miały za zadanie stworzyć własny projekt zabawnej 
stonogi, inspirując się przy tym jednym z państw członkowskich UE. Wspólnie poznawaliśmy rów-
nież te wesołe symbole państw europejskich- dalmatyńczyka z Chorwacji lub wampira Draculę z 
Rumuni. 

Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał od Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń 

książeczkę i kolorowankę. Dziękujemy za wspólną zabawę! 

 

2. Sezon lekcji europejskich otwarty! 

20 marca PIEED- Toruń przy Wydziale 

Technicznym WSG wziął udział w finale 

XIV edycji Konkursu Wiedzy o Unii Euro-

pejskiej „Razem w Unii 2015”, zorganizo-

wanego przez Zespół Szkół Inżynierii Śro-

dowiska w Toruniu. Konkurs został objęty 

honorowym patronatem Prezydenta Mia-

sta Torunia Michała Zaleskiego, Janusza 

Zemke - Posła do Parlamentu Europej-

skiego oraz Przedstawicielstwo Komisji 

Europejskiej W Polsce.  

Tematem przewodnim tej edy-
cji była „Polityka ochrony śro-
dowiska w Unii Europejskiej”.  
I miejsce w konkursie zajął 
Wojciech Wasilewski z Publicz-
nego Gimnazjum w Kikole.  

5. ED-Toruń na finale konkursu „Razem w Unii    

2015”  

3. Trwa nabór tekstów do artykułów naukowych ED-Toruń i ED-Bydgoszcz! 

 
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” (4 pkt.) oraz „Unia Europejska-
perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.).  

Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podej-
mowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski w jej strukturach.  

Termin nadsyłania artykułów – do 31 maja 2015 r  
Więcej informacji na stronie ED-Toruń: http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,235/trwa-nabor-

artykulow-do-punktowanych-publikacji-ed-torun-i-ed-bydgoszcz 



4. III edycja konkursu dla kobiet innowatorów 

1. Dołącz do akcji Dni Otwarte funduszy europejskich 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi do 3 kwietnia 2015 roku nabór atrakcji do akcji Dni 

Otwarte Funduszy Europejskich 2015. 

Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu 

gronu w ciekawej formie  - wejdź na stronę dniotwarte.eu i zgłoś się! 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unij-
nych w Polsce. W tym roku od 7 do 10 maja w całym kraju będą miały 
miejsce liczne atrakcje prezentujące efekty oddziaływania  Funduszy 
Europejskich.  Dzięki tej akcji mają Państwo  niepowtarzalną okazję 
pokazania swoich projektów dla mieszkańców najbliższej okolicy i tu-
rystów z całej Polski, a tym samym ogólnopolskiej promocji tych 

przedsięwzięć. 

 Dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet Carlos Moedas, Komisarz ds. badań, nau-
ki i innowacji, podkreślił jego znaczenie ogłaszając trzecią edycję konkursu dla Kobiet-Innowatorów. 
Nagrodzone zostaną kobiety, które osiągnęły wybitny sukces, wprowadzając swoje innowacyjne po-
mysły na rynek.  

Uczennice I lub II klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej polski zachęcamy do wzięcia udziału w piątej edycji 
konkursu „Jestem szefową”. 

2. Jestem szefową! 

Zadanie polega na wyobrażeniu sobie siebie w roli przywódczej. Uczennice powinny opisać, jakie mają 
cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić itp.. Ważnym jest również pokazanie 
czy fakt bycia kobietą wpływa na sprawowanie władzy. Nagrodą w konkursie jest m. in. Możliwość inspiru-
jącego spotkania z kobietami pełniącymi  funkcje kierownicze w śiecie polityki, biznesu i mediów. Na za-
proszenie Organizatorów  Konkursu 15 finalistek, a także towarzyszących im opiekunów spędzi dwa dni w 
Warszawie w terminie 17-18 czerwca br. oraz dodatkowo weźmie udział w czterodniowym specjalnie dla 
nich przygotowanym programie rozwojowym!  
Termin nadsyłania prac upływa  27 kwietnia 2015 r. 
Szczegóły na temat konkursu:  
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150304_jestemszefowa_pl.htm. 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich kobiet, które założyły lub współzałożyły firmę i w dowolnym momencie 
swojej kariery skorzystały z europejskich funduszy na rzecz rozwoju badań i innowacji. Kandydatury można 
zgłaszać do 20 października 2015. Otrzymają one, oprócz dużego prestiżu, jaki niesie ze sobą wyróżnienie, na-
grodę pieniężną (100 000 EUR za pierwsze, 50 000 EUR za drugie i 30 000 EUR za trzecie miejsce).  
Szczegóły konkursu na stronie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-
innovators 

Consumer Classroom—witryna wspierana przez UE ogłosiła III edycję konkursu dla szkół ponadpodstawowych. 

3. Consumer Classroom– konkurs międzyszkolny 2015 

Wyjdźcie ze swojej klasy i współpracujcie z inną europejską szkołą! 

Zadaniem zespołów jest stworzenie kreatywnej prezentacji na temat  młodzieży ko-
rzystającej z treści cyfrowych. Wystarczy przesłać lekcję interaktywną, stronę in-
ternetową, film lub scenkę, które obejmują klasę partnerską i dotyczą tematu 

„młodzież korzystająca z treści cyfrowych”.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/

announcements/150225_konkurs_pl.htm 

http://dniotwarte.eu/
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http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150225_konkurs_pl.htm
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 387 innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ma otrzymać łącznie 130,6 mln euro z nowej puli gran-
tów przyznawanej w ramach wspierającego badania i rozwój programu „Horyzont 2020”. Komisja Europejska właśnie 
opublikowała listę firm, które mogą liczyć na dofinansowanie. Wśród beneficjentów w sumie znalazło się 10 przedsię-

biorstw z Polski  

           
 EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr) rozpoczął, jak co roku, rekrutację na stanowiska urzędników w 
instytucjach europejskich. Jeśli Twoim marzeniem jest praca w międzynarodowym środowisku i wywieranie  
realnego wpływu na poprawę życia milionów Europejczyków , masz szansę spróbować swoich sił w procesie 

rekrutacyjnym.  

1. Ruszyła rekrutacja na urzędników instytucji europejskich 

 Kandydaci do pracy muszą mieć ukończone co najmniej trzyletnie studia wyż-
sze w dowolnej dziedzinie, dobrze znać dwa języki europejskie (swój język podstawo-
wy oraz język angielski, francuski lub niemiecki) i być obywatelami UE. O pracę moż-
na się również ubiegać już w trakcie ostatniego roku studiów, pod warunkiem uzyska-

nia dyplomu do 31 lipca 2015 r.  

Wszystkie osoby chętne do pracy dla UE, spełniające kryteria naboru mogą zgłaszać 
swoje kandydatury poprzez stronę graduates.eu-careers.eu. Rekrutacja trwa od 19 

marca do 21 kwietnia 2015 r. (do godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli).  

2. Horyzont 2020– ogłoszona lista beneficjentów 

„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocuje większą 
liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów z laborato-

rium na rynek. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostęp-
nych będzie niemal 80 mld euro, obok prywatnych i krajo-
wych inwestycji publicznych, które zostaną przez te środki 
przyciągnięte.  

 Wyrobienie nawyku jedzenia warzyw i owoców u dzieci jest niezwykle 
ważne - stanowią  one doskonałe źródło składników odżywczych, witamin, mi-
nerałów i błonnika, zawierają mało tłuszczu i kalorii.  
Szerzenie wiedzy o zdrowym żywieniu wśród najmłodszych ma również ogrom-
ne znaczenie w kontekście walki z otyłością w Europie, która na naszym konty-
nencie stała się poważnym problemem cywilizacyjnym.  
             
           „Owoce w szkole” to kontynuacja programu mającego na celu wprowa-
dzanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym  poprzez 
dostarczanie im porcji świeżych owoców i warzyw. Na kampanię w roku szkol-
nym 2015/2016 zostało przeznaczone z funduszy unijnych 150 milionów euro. 
 
Więcej informacji o programie: http://www.owocewszkole.org/. 

3. Zdrowe może być smaczne!- kampania 

„Owoce w szkole” 

http://graduates.eu-careers.eu/
http://www.owocewszkole.org/


4. Konsultacje „W stronę Wspólnej Polityki Sąsiedztwa” 

  
        Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyj-
nym: Wymiana handlowa ze Słowacją i Czechami, które odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w godz. 10:30 - 13:10 
na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego. 
         Wydarzenie to odbywa się w ramach cyklu:„Wtorki z eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym”. 
W roli eksperta od rynku słowackiego i czeskiego wystąpi Miroslav Šperka z Kancelarii Radców Prawnych V4 Le-
gal P. Szmolke, sp.k. Podczas swojego wystąpienia zaprezentuje uczestnikom zagadnienia dotyczące m.in.: cha-
rakterystyki rynku słowackiego i czeskiego, aspektów ekonomicznych i kulturowych współpracy ze słowackim i 
czeskim partnerem, sposobów nawiązywania współpracy oraz wyszukiwania partnerów. Ponadto, ekspert wy-
punktuje różnice jakie występują w prawie podatkowym oraz wskaże możliwości inwestowania 
na terenie tych państwa. Tak jak na poprzednich wydarzeniach cyklu, w drugiej części spotkania 
przewidzieliśmy możliwość zadawania pytań i dyskusję z ekspertem. 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: http://www.een.tarr.org.pl/index.php?id=1433 

 Rozpoczęły się konsultacje na temat przyszłości europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Ostatniego 
przeglądu tego zagadnienia dokonano w 2011 r., jednak ze względu na ważne wydarzenia w państwach sąsiadu-
jących UE, jakie miały miejsce od tamtego czasu, konieczny jest gruntowny przegląd zasad, zakresu i sposobu 
wykorzystania instrumentów EPS. Konsultacje skupione będą wokół czterech priorytetowych zagadnień: zróżni-

cowania; ukierunkowania; elastyczności; odpowiedzialności i widoczności.  

Konsultacje potrwają od 4 marca do 30 czerwca 2015 r. 

Europejska polityka sąsiedztwa powstała w 2003 roku w celu rozwinięcia 
bliższych stosunków między UE a państwami sąsiedzkimi.  Obejmuje ona 
następujące kraje: na południu: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Li-
bia, Maroko, Palestyna, Syria i Tunezja na wschodzie: Armenia, Azerbej-

dżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawi i Ukraina.  

Więcej informacji na temat EPS i konsultacji: http://ec.europa.eu/polska/

news/150304_sasiedzi_pl.htm 

5. Wtorki z eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym 

 Czy kariera w instytucjach Unii Europejskiej jest dla Ciebie? Jak wyglądają możliwe ścieżki kariery? 
Gdzie szukać ofert i jak zgłaszać się do konkursów ogłaszanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr 
(EPSO)? Na te i inne pytania odpowiadaliśmy osobiście wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej pod-

czas Dni Kariery w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Komisja Europejska w Polsce po raz pierwszy wzięła udział w Dniach Kariery organizowanych w przez stu-

dencką organizację AIESEC w 9 miastach Polski.  

Udział Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w Dniach Kariery wiąże się z chęcią dotarcia do 
młodych ludzi w różnych częściach Polski z informacją o tym, jak wygląda ścieżka kariery w unijnych insty-
tucjach. Zwłaszcza, że często pojawiają się opinie, że w instytucjach UE jest praca tylko dla absolwentów 
określonych kierunków studiów(europeistyka, politologia, itp.), a okazuje się, że zapotrzebowanie na pra-
cowników dotyczy różnego rodzaju specjalizacji jak na przykład ekonomia, prawo, zarządzanie, ochrona śro-
dowiska, IT czy HR.  

 

6. Komisja Europejska na Dniach Kariery w Toruniu 
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