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1. Nabór do Klubu Liderów Młodzieżowych 

2. Nabór artykułów do publikacji „Unia Europejska - 

perspektywy  społeczno - ekonomiczne” 
Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct –  Toruń  
przy Wydziale Technicznym 
WSG proponuje możliwość  
publikacji tekstów w recenzowa-
nej  publ ikacj i  naukowej  
„Unia Europejska – perspekty-
wy społeczno ekonomiczne”.  
W 2013 r. kolejny, tym razem 
piąty numer poświęcony zosta-
nie zagadnieniom Europejskie-
go Roku Obywateli. Celem  
publikacji jest przedstawianie 
różnych aspektów Unii Europej-

skiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej procedur i mechani-
zmów funkcjonowania, systemu 
prawnego i podejmowania decy-
zji, a także społecznoekono-
micznego wymiaru integracji 
europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski  
w jej strukturach.  Praca musi 
spełniać wymogi merytoryczno- 
techniczne. Wymagane jest  
także przygotowanie streszcze-
nia oraz noty informacyjnej  

o autorze. 

 

 

 

 

 

Termin nadsyłania artykułów: 

30 czerwca  2013 r.   

Nabór do Klubu Liderów Młodzieżowych: Jesteś, młody,  
aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje lider-
skie? Od kwietnia rusza Klub Liderów Młodzieżowych  -  
ta oferta jest dla Ciebie!  
 
Dla kogo?: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otwarci  

na zdobywanie nowych kompetencji, aktywni.  
 
Co zyskujecie dzięki uczestnictwu?: wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza 
młodym ludziom Unia Europejska, dostęp do aktualności nt. programów 
grantowych, możliwości podjęcia nauki i pracy za granicą, staży, wolonta-
riatów, dostęp do oferty szkoleniowej, wzmocnienie kompetencji lider-
skich.  
 
Dodatkowo celem KIM jest promocja wartości demokratycznych, otwarto-
ści, tolerancji, kreowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.  
Okazjonalnie spotkania wzbogacane będą spotkaniami z osobami repre-
zentującymi instytucje europejskie: Parlament i Komisję Europejską. 
Członkowie KIM będę również zaangażowani w działania ED, jak również 
będą mieli możliwość realizacji własnych pomysłów.   
 
Forma zajęć w ramach KIM: spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, 
mają formę interaktywną, oparta na dyskusji nt. kwestii europejskich.  
 
Jak się zgłosić? Wystarczy przesłać zgłoszenie na adres: europedirect-
torun@byd.pl. 
         Zapraszamy!  
 
Pierwsze spotkanie 15 kwietnia o godz. 14:30, biuro Europe Direct – Toruń.  

Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Nabór do Klubu Liderów 

Młodzieżowych 

2. Nabór artykułów do pu-
blikacji „Unia Europejska - 
perspektywy  społeczno - 

ekonomiczne” 

3. Dyżury eksperta  
ds. funduszy europejskich 

- 9 i 17 kwietnia 2013 r. 

4. Lekcje Europejskie  

dla najmłodszych 

5. Festiwal BOSS - ROZ-

WÓJ, KARIERA, SUKCES 

6. Koncert charytatywny 

„Dobrze być razem” 

7. Konkurs „Jak to jest być 
obywatelem Unii Europej-

skiej?” 

8. Różnorodność kulturo-
wa  i promocja dziedzictwa 

kulturowego w Europie 

9. Program Animacji Mło-
dych Osób Niepełnospraw-

nych - PAMON 

10. Prezentacja Puntu  

podczas Drzwi Otwartych 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 9 i 17 kwietnia 
2013 r. w godzinach od 16.00  
do 19.00. Wszystkich zaintere-

sowanych zapraszamy do biura 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń  przy  
ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie 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.  

3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich - 9 i 17 kwietnia 2013 r. 
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Zapraszamy do wzięcia udzia-
łu  w  X EDYCJI FESTIWLU 
BOSS - ROZWÓJ, KARIERA, 
SUKCES.  
 
Festiwal jest jednym z najwięk-
szych Festiwali Biznesu w Pol-
sce skierowanym do studentów. 
Odbywa się w 17 największych 
miastach w Polsce, w tym także 
w Toruniu. Głównym organiza-
torem przedsięwzięcia jest  
Toruńskie Studenckie Forum 
Business Centre Club.  W tym 
roku do grona organizatorów 
dołączył również Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct – 
Toruń przy Wydziale Technicz-
nym WSG. Tegoroczna, jubile-
uszowa edycja FESTIWALU 
BOSS rozpocznie się w Toru-
niu  8 KWIETNIA i potrwa 5 dni.  
 
W bogatym programie festiwalu 
znajdziecie Państwo również 

szkolenie, oferowane przez  
Europe Direct –  Toruń 
pt.  „Skuteczny marketing –  
budowanie marki”, które odbę-
dzie się 8 kwietnia 2013 r.  
w godz. 15:30 – 17:30.  

Festiwal - to czas wypełniony 
BEZPŁATNYMI SZKOLENIAMI  
I WARSZTATAMI, podczas któ-
rych dowiesz się jak rozpocząć 
własny biznes, jak go prowadzić 
oraz doprowadzić do sukcesu, 
zobaczysz  jak wygląda praca  
w dużej korporacji, a także  

będziesz miał szansę rozwinąć 
swoje umiejętności interperso-

nalne. Program Festiwalu bę-
dzie inspiracją do wzięcia odpo-
wiedzialności za start w samo-
dzielność, zmotywuje do podję-
cia nowych wyzwań i inicjatyw, 
pobudzi do kreatywnego myśle-
nia i pro aktywnego podejścia, 
rozwinie umiejętności ułatwiają-
ce współpracę i budowanie rela-
cji, a także pomoże określić 
młodym ludziom najkorzystniej-
szą drogę rozwoju.  
 
Wszystkie warsztaty i szkolenia 
przeprowadzone w ramach  
Festiwalu są certyfikowane. 
Na prelekcję można zapisać się 
od 2 kwietnia, korzystając  
ze strony: 
www.torun. fest iwalboss.p l  
Polub Festiwal BOSS na Face-
booku www.facebook.com/
festiwalbosstorun i dowiedz się 
więcej.  

5. Festiwal BOSS - ROZWÓJ, KARIERA, SUKCES 

22 marca 2013 r. Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct –  
Toruń był partnerem koncertu 
charytatywnego, zorganizowa-
nego w Szkole Podstawowej  
nr 10  w Toruniu.  

Koncert „Dobrze być razem” 
organizowany był na rzecz  
niepełnosprawnych uczniów 
szkoły nr. 10. W szkole funkcjo-
nują klasy integracyjne.  
 
Celem wydarzenia było zebranie 
środków finansowych potrzeb-
nych na zakup pomocy nauko-
wych ułatwiających pracę dzie-

ciom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.   
Wydarzenie organizowane było 
po raz 7. i cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. W ramach 
koncertu uczniowie, absolwen-
ci, nauczyciele zapewnili  
niezwykle ciekawą oprawę  
artystyczną. 

6. Koncert charytatywny       

„Dobrze być razem” 

27 marca 2013 r. w Przedszkolu 
Publicznym w Złotnikach  
Kujawskich przedstawiciel 
Punktu Informacji Europejskie 
Europe Direct - Toruń  przepro-
wadził lekcje europejskie  
dla najmłodszych.  
 
Sześć grup przedszkolaków  
w wieku od 3 do 6 lat wzięło 
udział w pięciu spotkaniach  

o nazwie „Unia Europejska –  
co, gdzie, kiedy?”.  
Dzieci dowiedziały się co to jest 
Unia Europejska, ile państw  
do niej należy, jakie są symbole 
UE, skąd pochodzi nazwa  
maskotki Unii Europejskiej  
i wiele innych ciekawostek.  
Rozwiązywały krzyżówki, rebu-
sy, układały puzzle, poszukiwa-
ły różnic na obrazkach  i uzupeł- 

 
niały kolorowanki. 

Atmosfera towarzysząca lek-

cjom była niezwykle ciepła i ser-

deczna, a to wszystko za spra-

wą dzieci, które aktywnie  

włączyły się w pracę na zaję-

ciach i chętnie odpowiadały  

na postawione im pytania. 

4. Lekcje europejskie dla najmłodszych 
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Zapraszamy na Wieczór Euro-
pejski "Różnorodność kulturo-
wa i promocja polskiego dzie-
dzictwa kulturowego w Euro-
pie", organizowany przez Mię-
dzynarodowe Centrum Zarzą-
dzania Informacją ICIMSS   
w Toruniu, który odbędzie się  
4 kwietnia 2013 w godz. 17:00 - 
19:00, w Muzeum Etnograficz-
nym w Toruniu.  
 
W programie:  

 „Gustav Klimt  Otto Wagner, 
zwei  Seccesionisten pragen  
d a s   W e l t k u l t u r e r b e 

Wiens” (Gustav Klimt i Otto 
Wagner, dwóch reprezentan-
tów secejski współokreślają-
cych  dziedzictwo  Wiednia”) - 
Christian Schuhbock, Sekre-
tarz Generalny organizacji  
Alliance For Nature z Wiednia, 
Danuta Samsel, Prezes Towa-
rzystwa Polsko - Austriackiego 
w Toruniu 

 „Promocja polskiego dziedzic-
twa kulturowego w Europie  
na przykładzie projektu Parta-
ge Plus” oraz promocja albu-
mu „Secesja w województwie 
kujawsko - pomorskim” - Piotr 

Kożurno, Międzynarodowe 
Centrum Zarządzania Informa-
cją 

 „Lata Dwudzieste, Lata Trzy-
dzieste” - występ grupy wokal-
nej Poza Rytmem, MDK Toru-
niu 

 
Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy  
Wydziale Technicznym WSG 
jest partnerem przedsięwzięcia.  
 

Wstęp wolny, zapraszamy 
wszystkich zainteresowa-
nych! 

Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Toruń i Europe 
Direct – Bydgoszcz przy  
Wyższej Szkole Gospodarki 
oraz Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. Mariana Rejew-
skiego w Bydgoszczy zaprasza-
ją wszystkich uczniów gimna-
zjum lub szkół ponadgimnazjal-
nych do udział w konkursie 
„Jak to jest być obywatelem 
Unii Europejskiej?” . 
 
Konkurs dedykowany jest 
uczniom z województwa kujaw-
sko – pomorskiego. Zadanie 

polega na udzieleniu w formie 
pisemnej odpowiedzi na pyta-
nie, co dla młodych mieszkań-
ców naszego regionu oznacza 
obywatelstwo Unii Europejskiej. 
Forma wypowiedzi jest dowol-
na.  

Prace muszą zostać nadesłane 
lub osobiście dostarczone  
na adres: Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka im. Mariana 
Rejewskiego, ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 4 , 85-094 Bydgoszcz 
z dopiskiem: „Konkurs: „Jak to 
jest być obywatelem Unii Euro-
pejskiej ?” 
 
Odpowiedzi nadsyłać należy do  
5 kwietnia 2013 r.  

7. Konkurs "Jak to jest być obywatelem Unii Europejskiej?" 

Więcej informacji na temat konkursu, 
w tym regulamin na stronie: http://
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/
index.php?id=53  

8. Różnorodność kulturowa i promocja dziedzictwa kulturowego w Europie 

21 marca 2013 r miała miejsce 
prezentacja Punktu Informacji 
Europejskiej podczas Drzwi 
Otwartych w Zespole Szkół 
Elektrycznych, Mechanicznych i 
Elektronicznych.  

W trakcie spotkania z uczniami 
szkoły ponadgimnazjalnej za-
prezentowana została oferta 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Toruń, skiero-
wana do młodzieży i osób pra-
cujących z młodzieżą.  

Przedstawione zostały 
najważniejsze zaplanowane 
działania ED w roku 2013.  
Młodzież otrzymała materiały 
promocyjne oraz ulotki z dany-
mi teleadresowymi punktu wraz 
z zaproszeniem do współpracy. 

10. Prezentacja Punktu podczas Drzwi Otwartych 

Od 1 marca 2013r. Wyższa 

Szkoła Gospodarki w Bydgosz-

czy zaprasza do udziału  

w projekcie pt. „Program Ani-

macji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych - Pamon”. 

Jesteś osobą niepełnosprawną 

pozostającą bez pracy z terenu 

w o j e w ó d z t w a  k u j a w s k o -

pomorskiego? Masz 25 lat lub 

mniej? Chcesz poszerzyć swoje 

kwalifikacje a tym samym stać 

się bardziej konkurencyjny  

na rynku pracy? „Program Ani-

macji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych – PAMON” jest 

WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Każdy uczestnik projektu będzie 

mógł wziąć udział w wybranych 

kursach, których wykaz znajdu-

je się na stronie projektu: 

www.pamon.byd.pl. Każdemu  

z  n i c h ,  W S G  o f e r u j e  

3-miesięczny płatny staż zawo-

dowy wraz ze stypendium w wy-

sokości 1500,00zł brutto .  

W projekcie mogą brać udział 

również osoby z otoczenia osób 

niepełnosprawnych Asystenci 

Osobiści Osób Niepełnospraw-

nych (AOON) 

Już dzisiaj weź udział w proce-

sie rekrutacyjnym, którego  

precyzyjny opis znajdują się na 

stronie: http://pamon.byd.pl/3-

rekrutacja Więcej informacji  

o projekcie na stronie: 

www.pamon.byd.pl 

9. Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych -  PAMON 
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3. Świat, jaki lubisz  
 
Komisja Europejska zapra-
sza obywateli UE do udziału 
w konkursie „Świat, jaki  
lubisz”, który jest częścią 
kampanii „Świat, jaki lubisz. 
Klimat, który ci odpowiada". 
Zarówno konkurs, jak i kam-
pania mają na celu pokazanie 
i nagrodzenie inicjatyw przy-
czyniających się do zmniej-
szenia emisji gazów cieplar-
nianych a przez to poprawę 
jakości życia obywateli UE. 
Uczestnikiem konkursu może 
zostać każdy obywatel UE, 
jedynym warunkiem jest 

osiągnięcie przez niego  
pełnoletniości. Zachęcamy 
osoby prywatne, przedsię-
biorców, firmy oraz publicz-
ne i prywatne organizacje. 
Opisz swój projekt, przed-
staw zdjęcia lub wideo  
i wygraj! 

Zgłoszenia można dokonać 

w jednej z pięciu kategorii: 

 Budownictwo i mieszkal-

nictwo 

    Zakupy i jedzenie 

    Ponowne wykorzystanie  

         i recykling 

    Podróże i transport 
 Innowacyjna produkcja 

 
Zwycięzcy zostaną zaprosze-
ni do Kopenhagi na uroczy-
stość wręczenia nagród. 
 
Projekty można zgłaszać  
do 11 maja 2013 r.  
 
Więcej informacji na stronie  
konkursu: http://world-you-

2. Europo, mam Ci coś do powiedzenia 

To już 12. edycja ustanowio-
nego przez Komisję Europej-
ską konkursu, którego celem 
jest nagrodzenie europej-
skim znakiem innowacyjno-
ści w dziedzinie nauczania  
i uczenia się języków obcych 
(European Language Label) 
m.in. instytucji, nauczycieli 
czy uczniów za nowatorskie 
projekty językowe.  
 
Jeżeli języki to Twoja pasja, 
uczysz się ich lub nauczasz  
innych w innowacyjny spo-

sób a poprzez swoją kre-
atywność motywujesz innych 
do nauki języków obcych to 
konkurs European English 
Label jest właśnie dla Ciebie. 
 
European Language Label  
to europejski certyfikat jako-

ści w edukacji językowej. 
Jest on wyróżnieniem  
za innowacyjne techniki 
kształcenia i promuje osią-
gnięcia metodyczne i dydak-
tyczne. W Polsce przyznawa-
ny jest od 2001 r. 

 
Termin nadsyłania formula-
rzy: 6 maja 2013 r. 
 
Więcej informacji, w tym  
regulamin konkursu i formu-
larz zgłoszeniowy na stronie: 
http://ell.org.pl/  

1. European English Label 

W ramach Europejskiego  
Roku Obywateli 2013 Grupa 
PSE w Komitecie Regionów 
organizuje szóstą edycję 
konkursu fotograficznego 
„Europo, mam Ci coś do  
powiedzenia”.  
 
Zadaniem uczestników  
konkursu jest uchwycenie  
na jednej fotografii tego,  
czego obywatele oczekują  
od Europy (pokazanie,  
co znaczy bycie obywatelem 
Europy, ukazanie na czym 
polega wspólne tworzenie 
Starego Kontynentu).  

Konkurs dedykowany jest 
fotografom amatorom, będą-
cym obywatelami Europy, 
którzy ukończyli 18 lat.  
 
Nagrody to sprzęt fotogra-
ficzny wartości do 2 tys. euro 
i trzydniowa wycieczka  
do Brukseli dla dwóch osób.  
 

Więcej informacji na stronie kon-
kursu: http://pes.cor.europa.eu/
Meetings/Events/Pages/photo-
competition-
2013.aspx#.UUraqRc2Zfs   

Prace można nadsyłać  
do 30 czerwca 2013r 
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5. Generations@school 

1. European  

English Label 

2. Europo, mam Ci 

coś do powiedzenia 

3. Świat, jaki lubisz 

4. Google Science 

Fair 

5. Genera-

tions@school 

„Google Science Fair” to naukowy 

konkurs online dla uczniów z całe-

go świata w wieku 13 – 18 lat.  

Ich zadaniem jest opracowanie 

projektu, który ma szansę zmienić 

świat. Muszą oni wybrać problem 

badawczy oraz przeprowadzić eks-

peryment w celu jego rozwiązania.  

Szkoła, do której uczęszcza zdo-

bywca głównej nagrody otrzyma 

grant w wysokości 10 tysięcy dola-

rów na dowolne inwestycje, nato-

miast laureat pierwszego miejsca 

stypendium warte 50 tysięcy dola-

rów oraz 10-dniową wycieczkę  

na Wyspy Galapagos w ramach 

programu Ekspedycje National 

Geographic.  

Udział w konkursie można zgłosić  

do 30 kwietnia 2013 r. 

4. Google Science Fair 

 
 
29 kwietnia przypada Euro-
pejski Dzień Solidarności 
Międzypokoleniowej. 
 
Komisja Europejska zapra-
sza nauczycieli do zorganizo-
wania w okolicach tej daty 
spotkania uczniów z seniora-
mi, podczas którego przed-
stawiciele obu pokoleń będą 
mieli możliwość porozmawia-
nia o Europie.  
 
Tematyka rozmów może być 
przeróżna. Mogą one doty-
czyć zarówno przeszłości, 
teraźniejszości a także tego, 
co osoby starsze i młodsze 
mogą zrobić wspólnie by kre-
ować lepszą przyszłość.  
Może to być także debata  
na temat problemów niepo-
kojących oba pokolenia  
lub rozpoczęcie wspólnego 

projektu, w którym seniorzy  
i uczniowie współpracują w 
sposób bardziej regularny.  
 
 Co to znaczy być obywate-

lem Europy? 
 
 Które z posiadanych przez 

nas praw uzyskaliśmy dzię-
ki europejskiej integracji? 

 
 Jak przyszli obywatele UE 

postrzegają te prawa i jak 
zamierzają z nich korzy-
stać? 

 
 Jaki kształt powinna mieć 

Europa, którą przekażemy 
kolejnym pokoleniom? 

 
 
 
 
 
 

Są to ważne pytania, na które 
warto znaleźć odpowiedz 
podczas wspólnej rozmowy.  
 
Nagrodami w konkursie  
są aparaty fotograficzne  
a nagroda specjalna to wy-
jazd do Brukseli (dla uczniów 
powyżej 15. roku życia).  
 
Termin przyjmowania zgło-
szeń mija 30 czerwca 2013 r. 
 
Więcej informacji o konkur-
sie na stronie: 
www.generationsatschool.eu 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.googlesciencefair.com/

pl_ALL/2013/ 

http://www.generationsatschool.eu/
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Co zrobić gdy towary zamówione 
w innym państwie UE nie zostały 
dostarczone?  
20 marca 2013 r. Komisja Euro-
pejska rozpoczęła konsultacje 
społeczne, dotyczące sposobów 
na poprawienie  dostępu  
do wymiaru sprawiedliwości 
konsumentów i małych przedsię-
biorstw w wypadku transgranicz-
nych sporów o niewielkiej skali, 
których przedmiotem są kwoty 
poniżej 2 000 euro. Przyjaznym 
konsumentom sposobem na roz-
wiązywanie tego typu sporów 
jest Europejskie postępowanie  

w sprawie drobnych roszczeń. 
Ma ono na celu uproszczenie  
i przyspieszenie przebiegu  
ponadgranicznych postępowań 
spornych dotyczących drobnych 
roszczeń. Pomimo faktu, że ten 
niedrogi i prosty mechanizm 
funkcjonuje już od pięciu lat, 
wciąż jest przez obywateli UE 
bardzo rzadko wykorzystywany. 

Więcej informacji na stronie:  
http://ec.europa.eu/polska/
news/130319_konsultacje_spory
_transgraniczne_pl.htm 

 
 
 
Sieć Punktów Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct liczy już 
500 punktów! Jeszcze w tym 
roku dołączy do niej Chorwacja. 
Wczoraj w Brukseli Viviane Re-
ding, wiceprzewodnicząca KE 
oraz Othmar Karas, wiceprze-
wodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego zainicjowali działal-
ność nowej sieci.  
 

 
 
 
„Tylko w zeszłym roku do punk-
tów informacyjnych wpłynęło 
ponad milion zapytań. Dzisiaj 
rozszerzamy tę sieć, tak aby 
punkty mogły w dalszym ciągu 
angażować się w udzielanie  
odpowiedzi na pytania obywate-
li i stymulowanie debaty na te-
maty europejskie na szczeblu 
lokalnym.”- powiedziała pod-
czas uroczystości Viviane Re-

ding. Punkty Informacji Europej-
skiej Europe Direct to sposób, 
w jaki Komisja Europejska do-
ciera z informacjami do wszyst-
kich obywateli Unii Europejskiej 
na poziomie lokalnym. Usługi 
świadczone przez pracowników 
sieci są całkowicie bezpłatne. 

Według wyników cyklicznego 
badania opinii społecznej zwa-
nego "Eurobarometr 78", aż 3/4 
obywateli Polski czuje się oby-
watelami Unii Europejskiej.  
Korzyści wynikające z członko-
stwa w UE to dla Polaków 
przede wszystkim rzadsze kon-
trole na granicach, swoboda 

podróżowania po krajach UE, 
pokój w Europie oraz niższe 
opłaty za korzystanie z telefonu 
komórkowego w innym kraju 
UE.  
 
Jednocześnie Polacy uważają, 
że wciąż wiedzą zbyt mało  
o przysługujących im prawach. 

Prezentacja wyników raportu 
miała miejsce 6 marca 2013 r.  
w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce. 
 

3. Jestem Polakiem– jestem euro-entuzjastą 

Wyniki raportu znaleźć można  
na stronie: http://ec.europa.eu/polska/
news/130306_eurobarometr_78_pl.htm 
 

Ukazał się filmik promujący  
Europejski rok obywateli 2013 -  
„Chodzi o Europę, chodzi  
o Ciebie!”. Znajdziesz w nim  
odpowiedz na pytanie "Czy gdy-
by nie było Unii Europejskiej 
moje życie byłoby inne?” 
 
Filmik można znaleźć na stro-
n i e :  h t tp : / / e c . e ur o pa . eu /
avservices/video/player.cfm?
ref=I076137&videolang=pl&sitel
ang=pl. 

W związku z obchodami Euro-
pejskiego Roku Obywateli 2013 
uruchomiony został także portal 
internetowy „Miasta dla Euro-
py”.  
Służy on prezentacji najciekaw-
szych europejskich projektów  
i inicjatyw oraz jest szansą  
dla miast i regionów, by poka-
zać w jaki sposób działają  
na rzecz na rzecz rozwoju Euro-
py i wzrostu świadomości oby-
watelskiej.  

4. Promocja Europejskiego Roku Obywateli 2013 

Strona działa pod adresem: 
http://www.citiesforeurope.eu/ 

http://ec.europa.eu/polska/news/130319_konsultacje_spory_transgraniczne_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/130319_konsultacje_spory_transgraniczne_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/130319_konsultacje_spory_transgraniczne_pl.htm

