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Punkt Informacji Europejskiej  
Europe Direct - Toruń przy  
Wydziale Technicznym WSG  
od 11 marca funkcjonował  
będzie w nowej siedzibie przy  
ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu 
p. 147.  
Z konsultantem można kontakto-
wać się osobiście w godz. pracy 
biura: 8:00 - 16:00,  mailowo:  

europedirect-torun@byd.pl oraz 
telefonicznie: 052 567 00 09. Znaj-
dziecie nas Państwo również w 
mediach społecznościowych: 

Już wkrótce dostępna będzie 
również nasza strona interne-
towa oraz profil na portalu 
Google +!  

 

Zapraszamy do współpra-
cy  oraz odwiedzenia naszej 
nowej siedziby, która miej-
my nadzieje przypadnie 
Państwu do gustu.  

3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich - 20. i 26. marca 2013 r. 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich. Od-
będą się one w środę 20. marca 
i we wtorek 26. marca 2013  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 zgło-
szenie 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.  
 

Jednym z obszarów działalności Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct – Toruń jest prowadzenie lekcji europej-
skich.  
 

Najbliższe odbędą się 20 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Złotni-
kach Kujawskich. Przeprowadzonych zostanie sześć lekcji europejskich 
dla sześciu grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dowiedzą się one czym jest 
Unia Europejska, jakie są jej symbole oraz co należy do jej podstawowych 
zadań. Zajęcia będą miały formę interaktywną, dzieci będą uczestniczyć  
w zadaniach między innymi poprzez rozwiązywanie krzyżówek, układanie 
puzzli czy flagi Unii Europejskiej, rebusów itp. 
 
Zapraszamy do zgłaszania chęci przeprowadzenia lekcji europejskich  
w Państwa szkołach!   

1. Lekcje europejskie ED - Toruń 
Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Lekcje europejskie  

ED - Toruń 

2. Nabór artykułów  

do publikacji 

3. Dyżur eksperta  
ds. funduszy europej-
skich - 20. i 26. marca 

2013 r. 

4. Zmiana siedziby 

Punktu 

4. Zmiana siedziby Punktu 

 

www.facebook.com/ed.torun   

 

www.twitter.com/EDTorun 

Partner Centrum Europejskiego 
im. Roberta Schumana -  
Centrum Studiów Europejskich 
AKVAM przy Uniwersytecie  
Akdeniz w Antalyi z okazji  
10.lecia powstania ogłasza  
nabór artykułów do specjalne-
go międzynarodowego wydania 
publikacji pt. Akdeniz IIBF Der-
gisi.  Tematem przewodnim  
będzie "Integracja Europejska 

a administracja publiczna".  
Artykuły można nadsyłać  
do końca marca, w jednym  
z wybranych języków: angiel-
skim, niemieckim, francuskim 
lub tureckim. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt  
z Centrum Europejskim  
im. Roberta Schumana przy 
WSG, ul. Garbary 3, tel./faks: 
(52)  567 00 69, osoba kontakto-

w a :  M a r t a  T y b u r a 

(marta.tybura@byd.pl).  

Więcej informacji oraz wytycz-
ne techniczne na stronie: http://
akvam.akdeniz.edu.tr/special-
edition-of-european-integration

-and-public-administr 

2. Nabór artykułów do publikacji 
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1. Świat , jaki lubisz 

2. Konkurs RegioStars 
 

To już kolejna edycja konkursu,  

w którym nagradzane są oryginal-

ne i innowacyjne projekty w dzie-

dzinach takich jak zmiany klimatu, 

badania naukowe czy wspieranie 

przedsiębiorstw, które otrzymały 

dofinansowanie w ramach unijnej 

polityki regionalnej. Projekty  

te posłużą w przyszłości jako przy-

kład dobrych praktyk i inspiracja 

dla innych regionów. Spośród  

nadesłanych zgłoszeń zostanie 

wybranych 27 finalistów (po jed-

nym z każdego z państwa człon-

kowskiego UE), które będą walczy-

ły o główne nagrody. Zwycięzców 

poznamy na początku 2014 r.  

Kategorie tej edycji konkursu to:  

 

1.Smart Growth: SME innovation 

(Inteligentny Rozwój: nowatorskie 

projekty i programy wspierające 

usługi innowacyjne w sektorze 

MŚP),  

2.Sustainable Growth: Green gro-

wth and jobs through Bio-

economy (Zrównoważony Rozwój: 

inwestycje w zieloną infrastrukturę 

i tworzenie miejsc pracy w obsza-

rze bioekonomii),  

3. Inclusive Growth: Creating jobs 

for the young generat ion 

(Kompleksowy Rozwój: tworzenie 

miejsc pracy dla młodej generacji),  

4. CityStar: Investment projects in 

sustainable urban public transport 

(CityStar: projekty związane z roz-

wojem zrównoważonego transpor-

tu miejskiego),  

5. Major Investment Projects: Ener-

gy efficiency and the low carbon 

economy (Duże Projekty Inwesty-

cyjne: efektywność energetyczna  

i gospodarka  niskowęglowa).  

T e r m i n  n a d s y ł a n i a  p r a c :  

19 kwietnia 2013 r. 

Więcej informacji: http://

wiadomosci.ngo.pl/

wiadomosci/839227.html?

utm_source=ue&utm_medium=em

ail&utm_campaign=31.01.2013 

 
 
Komisja Europejska zaprasza 
obywateli UE do udziału w kon-
kursie „Świat, jaki lubisz”, który 
jest częścią kampanii „Świat, jaki 
lubisz. Klimat, który ci odpowia-
da". Zarówno konkurs, jak i kam-
pania mają na celu pokazanie  
i nagrodzenie inicjatyw przyczy-
niających się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych  
a przez to poprawę jakości życia 
obywateli UE. Uczestnikiem kon-
kursu może zostać każdy obywa-
tel UE, jedynym warunkiem jest 
osiągnięcie przez niego pełnolet-
niości. Zachęcamy osoby prywat-

ne, przedsiębiorców, firmy oraz 
publiczne i prywatne organizacje. 
Opisz swój projekt, przedstaw 
zdjęcia lub wideo i wygraj! 

Zgłoszenia można dokonać w jed-

nej z pięciu kategorii: 

 Budownictwo i mieszkalnic-

two 

    Zakupy i jedzenie 

    Ponowne wykorzystanie  

         i recykling 

    Podróże i transport 

 Innowacyjna produkcja 
Zwycięzcy zostaną zaproszeni do 
Kopenhagi na uroczystość wrę-
czenia nagród. 
K o n k u r s  r o z p o c z n i e  s i ę  
11 lutego, a projekty będzie moż-
na zgłaszać do 11 maja 2013 r.  
 
Więcej informacji na stronie  
konkursu: http://world-you-
like.europa.eu/pl/  

Instytut Monitorowania Mediów  
zaprasza studentów to wzięcia 
udziału w X edycji konkursu 
„PRaktykuj za granicą”. Jest  
to konkurs dla studentów wszyst-
kich wydziałów studiów dziennych, 
wieczorowych, zaocznych i pody-
plomowych, którzy interesują się 
PR i komunikacją. Zadanie uczest-
ników polega na przygotowaniu 
projektu kampanii społecznej,  
dotyczącej jednego z trzech poniż-
szych tematów:  
I. Aktywacja ruchowa osób  
chorych onkologicznie.   
 
II. Pomoc mężczyznom, którzy zo-
stali sami z dziećmi po śmierci 

swoich żon w wyniku choroby  
onkologicznej.  
 
III. Strategia kampanii 1% dla fun-
dacji Rak’n’Roll.  
Nagrodami są wakacyjne staże  
w Londynie, Brukseli i Monachium 
w biurach renomowanych agencji 
PR – Fleishman-Hillard, Burson-
Marsteller oraz LEWIS PR. Zdo-
bywca pierwszego miejsca otrzy-
ma dodatkowo nagrodę pieniężną 
wysokości 2000 zł, ufundowaną 
przez Instytut Monitorowania Me-
diów, a laureat jadący do Brukseli, 
oprócz płatnego stażu otrzyma  
bilety lotnicze ufundowane przez 
agencją Solski Burson-Marsteller. 

 
 
 

3. PRaktykuj za granicą 

Prace można nadsyłać 
do 31 marca 2013 r. 

Więcej informacji na tronie :  
http://www.instytut.com.pl/
praktykuj2013 

http://world-you-like.europa.eu/pl/
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4. Obywatel Europejczyk 

Europejska Fundacja Kultury 
wpiera współpracę kulturalną 
w Europie a także promuje 
otwartą i demokratyczną  
Europę. Szczególnie popiera 
przestrzeganie praw obywate-
li a także ich różnorodność 
kulturową. W ramach działa-
nia  zatytułowanego, Making 
c o l l a b o r a t i o n  g r a n t s ,  
do 25 marca 2013 r. można 
składać wnioski o granty  
dla organizacji kulturalnych.  
 

Średnia wysokość dotacji wy-
niesie od 10 do 30 tys. euro. 
Maksymalna kwota dofinan-
sowania nie przekroczy  
80 proc. kosztów całkowitych 
projektu.  
 

 
Wszystkie organizacje skła-
dające wnioski oraz organiza-
cje partnerskie powinny stwo-
rzyć swój profil na portalu 
społecznościowym zainicjo-
wanym przez EFC grupują-
cym osoby aktywnie działają-
ce w sferze kultury i sztuki -
www.rhiz.eu 
 
Termin składania wnio-
sków: 25 marca 2013 r. 
 
Więcej informacji na stronie:  
www.culturalfoundation.eu/  

6. Granty Europejskiej Fundacji Kultury 

1. Świat, jaki lubisz 

2. Konkurs Regio-

Stars 

3. PRaktykuj za gra-

nicą 

4. Obywatel Euro-

pejczyk 

5. Google Science 

Fair 

6. Granty Europej-
skiej Fundacji Kul-

tury 

Fundacja Schumana oraz 

Przedstawicielstwo KE  

w Polsce zapraszają 

uczniów działających  

w Szkolnych Klubach Eu-

ropejskich do udziału w 

konkursie „Obywatel Eu-

ropejczyk”.  

Zadanie polega na ukaza-

niu w kreatywny sposób, 

jakie korzyści daje obywa-

telstwo swojego kraju a 

przez to obywatelstwo 

Unii Europejskiej. Jak mo-

żemy aktywnie włączyć się 

w kształtowanie naszego 

otoczenia? Jak możemy 

wpływać na to, jak będzie 

wyglądać w przyszłości 

Unia Europejska? Forma 

pracy jest dowolna. Może 

to być zarówno film, re-

portaż czy animacja. Jed-

nym z elementów konkur-

su jest także zorganizowa-

nie jak najszerszej dystry-

bucji swojego materiału – 

na kanale Youtube, na po-

kazach w szkole lub in-

nych instytucjach, po-

przez stronę internetową 

szkoły, lokalną telewizję. 

 

Prace należy przesyłać 

do 10 kwietnia 2013 r. 

 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  

na stronie: 

http://www.schuman.pl/

pse-konkurs 

„Google Science Fair” to nauko-

wy konkurs online dla uczniów  

z całego świata w wieku 13 – 18 

lat. Ich zadaniem jest opracowa-

nie projektu, który ma szansę 

zmienić świat. Muszą oni wybrać 

problem badawczy oraz przepro-

wadzić eksperyment w celu jego 

rozwiązania. Szkoła, do której 

uczęszcza zdobywca głównej  

nagrody otrzyma grant w wysoko-

ści 10 tysięcy dolarów na dowolne 

inwestycje, natomiast laureat 

pierwszego miejsca stypendium 

warte 50 tysięcy dolarów oraz  

10-dniową wycieczkę na Wyspy 

Galapagos w ramach programu 

Ekspedycje National Geographic.  

Udział w konkursie można zgłosić 

do 30 kwietnia 2013 r. 

Więcej informacji na stronie: 

https://

www.googlesciencefair.com/

pl_ALL/2013/ 

5. Google Science Fair 

http://www.rhiz.eu
http://www.culturalfoundation.eu/


W związku z tym, że w 2013 r. 
przypada 20. rocznica ustano-
wienia obywatelstwa Unii Euro-
pejskiej, wprowadzonego Trak-
tatem z Maastricht w 1993 r.  
a rok 2013 ogłoszony został 
Europejskim Rokiem Obywate-
li, na terenie całej Unii odby-
wać się będą DEBATY OBY-
WATELSKIE. Celem dialogu 
jest wysłuchanie i odpowiedze-
nie na pytania obywateli UE. 
Ponadto debaty pozwolą  
zebrać informacje potrzebne 
do przygotowania przez Komi-
sję Europejską raportu  

dotyczącego obywatelstwa, 
którego publikacja ma mieć 
miejsce 8 maja. Tematem spo-
tkań będzie kryzys ekonomicz-
ny, przyszłość Europy i prawa 
obywatelskie. Miastami, w któ-
rych odbyły się już spotkania 
są między innymi Berlin,  
Kadyks, Graz, Dublin.  
Debata w Polsce odbędzie się 
jesienią.  

 

1. Debaty obywatelskie w UE 

Komisja Europejska postano-

wiła pomóc użytkownikom  

Internetu w poznaniu swoich 

praw. Prawa i zasady zawarte  

we wszystkich dotychczaso-

wych dyrektywach, konwen-

cjach i rozporządzeniach ze-

brała w jedną kompleksową 

publikację zwaną „Kodeksem 

unijnych praw interneto-

wych”. Chociaż same w sobie 

prawa te nie są w większości 

niczym nowym, wielu interne-

towych konsumentów może 

nie wiedzieć o nich z powodu 

złożoności ram prawnych. 

Przyczyną opracowania ko-

deksu jest więc poinformowa-

nie obywateli o prawach i za-

sadach zapisanych w prawie 

UE, dotyczących dostępu do 

Internetu, korzystania z niego 

oraz nabywania i konsumpcji 

w nich usług.  

Kodeks dostępny jest  

w 22 oficjalnych językach  

Unii Europejskiej.  

 

 

 

 

 

Publikację można znaleźć na 

stronie: https://ec.europa.eu/

digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/Code%20EU%

20online%20rights%20PL%

20final.pdf  

2. Kodeks unijnych praw internetowych 

Do 20 marca każdy obywatel 

Unii Europejskiej może wypeł-

nić ankietę konsultacyjną doty-

czącą niekonwencjonalnych 

paliw kopalnianych, takich jak 

gaz łupkowy. Konsultacje  

prowadzone są we wszystkich 

23 oficjalnych językach Unii 

Europejskiej. Opinie może skła-

dać każdy – zarówno osoby 

fizyczne jak i firmy czy organi-

zacje pozarządowe. Każdy głos 

jest ważny i ma wpływ na roz-

wój polityki energetycznej Unii 

Europejskiej. Za pomocą ankie-

ty Komisja Europejska kieruje 

do obywateli UE szereg pytań 

dotyczących między innymi 

szans, wyzwań, zagrożeń a tak-

że ogólnego postrzegania  

niekonwencjonalnych paliw. 

Ankietę konsultacyjną można 

znaleźć na stronie: http://

ec.europa.eu/yourvoice/ipm/

f o r m s / d i s p a t c h ?

form=SHALEGAS&lang=pl 

Więcej informacji na stronie: 

http://ec.europa.eu/polska/

news/130212_shale_gaz_pl.htm 

3. Konsultacje w sprawie niekonwencjonalnych paliw kopalnianych 

1. Debaty obywatelskie 

w UE 

2. Kodeks unijnych 

praw internetowych 

3. Konsultacje w spra-
wie niekonwencjonal-
nych paliw kopalnia-
nych 

 

Więcej informacji na stronie:  
http://ec.europa.eu/polska/news/
events/130220_debata_obywatelska_pl.htm 
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