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W drodze procedury konkursowej, zgodnie z decyzją Komisji Europej-

skiej, Wyższa Szkoła Gospodarki wygrała konkurs na prowadzenie 

dwóch Punktów Informacji Europejskiej w województwie kujawsko - po-

morskim: kontynuację funkcjonowania Europe Direct – Bydgoszcz oraz 

utworzenie nowego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Toru-

niu. W związku z tym 1 stycznia 2013 r. w Toruniu oficjalnie utworzony 

został Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy Wydziale 

Technicznym WSG. Jego koordynatorem została pani Marta Tybura,  

adres email: marta.tybura@byd.pl. Nowy Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct - Toruń przy Wydziale Technicznym WSG w swojej ofercie 

zawiera udzielanie informacji i porad we wszystkich obszarach związa-

nych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Organizujemy także przedsię-

wzięcia europejskie, takie jak: konferencje, seminaria, moduły szkolenio-

we, warsztaty, lekcje europejskie czy dyżury ekspertów. W celu nawiąza-

nia współpracy prosimy kontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod  

numer 52 567 00 09  lub drogą mailową: europedirect-torun@byd.pl. 

1. Nowy Punkt Informacji Europejskiej Europe 

Direct – Toruń przy Wydziale Technicznym WSG 
Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Nowy Punkt  Infor-
macji Europejskiej 
Europe Direct – Toruń 
przy Wydziale Tech-

nicznym WSG 

2. Lokalny Punkt  
Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń 

w Inowrocławiu 

3. Dyżury eksperta  
do spraw  funduszy 
europejskich -  

21. i 28.02.2013 r. 

2. Lokalny Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct– Toruń  w Inowrocławiu 

Od stycznia 2013 r. Punkt  
Informacyjny KE Europe Direct 
– Inowrocław  przestaje funk-
cjonować.  Nie chcemy jednak 
przekreślić wypracowanych 
osiągnięć oraz bazy kontak-
tów, dlatego też utrzymany  
zostanie Lokalny Punkt Infor-
macji Europejskiej Europe 

Direct - Toruń w Inowrocławiu. 
Adres pozostaje niezmieniony: 
 1. piętro, s.11, ul. Poznańska 
43, Inowrocław. Osobą dyżuru-
jącą będzie p. Marta Matuszyń-
ska. Grafik dyżurów przesyłany 
będzie w newsletterze, oraz 
udostępniony na stronie inter-
netowej: www.edino.byd.pl. 

Jednocześnie informujemy,  
iż funkcjonowanie Lokalnego 
Punktu Eurodesk nie ulega 
zmianie.  

3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich - 21. i 28.02. 2013 r.  

W związku ze zmianami  
w funkcjonowaniu Punktu  
Europe Direct - Inowrocław 
oraz powstaniem nowego 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń przy  
Wydziale Technicznym WSG, 
dyżury eksperta do spraw fun-
duszy europejskich odbywać 

się będą w siedzibie Wydziału 
Technicznego WSG w Toruniu, 
ul. Pod Krzywą Wieżą 24.  
Pytania oraz zgłoszenia udzia-
łu w konsultacjach proszę  
k i e r o w a ć  n a  a d r e s :  
marta.tybura@byd.pl lub dzwo-
niąc pod numer 52 567 00 09 . 
Pierwsze spotkania odbyły się 

23. i 29. stycznia  2013 r.  
a kolejne będą miały miejsce  
21. i 28. lutego w godzinach 
16.00- 19.00. 

             Zapraszamy!  

Adres jednostki:  

ul. Pod Krzywą Wieżą 24,  

tel. 52 567 00 09 

email. europedirect-torun@byd,pl 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.edino.byd.pl&h=YAQHEQeeq&s=1
mailto:marta.tubura@byd.pl


Agencja Wykonawcza ds. Edu-
kacji, Kultury i Sektora Audio-
wizualnego przyjmuje wnioski  
o dotacje w ramach programu 
Erasmus Mundus.  

Celem programu jest promowa-
nie europejskiego szkolnictwa 
wyższego, przyczynianie się  
do rozszerzenia i poprawy per-
spektyw kariery studentów  
i ułatwiania zrozumienia mię-
dzykulturowego poprzez 

współpracę  krajami trzecimi. 
Większość działań Erasmus 
Mundus skierowana jest do  
instytucji szkolnictwa wyższego 
i osób z nimi powiązanych, ale 
w programie uczestniczyć mo-
gą również organizacje działają-
ce w obszarze szkolnictwa wyż-
szego takie jak organy admini-
stracji publicznej, organizacje 
pozarządowe, partnerzy spo-
łeczni, organizacje zawodowe, 
izby handlowe lub przemysło-
we, przedsiębiorstwa itp. a tak-
że ośrodki badawcze. Podmioty 
mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie w ramach dwóch działań:  

 
 
Działanie 2 -  Programy partner-
skie Erasmus Mundus oraz  
 
Działanie 3 – Promowanie  
europejskiego szkolnictwa wyż-
szego 
 
 
 

Ostateczny termin składania 

wniosków w ramach działań:  

15 kwietnia 2013 r.  

Więcej informacji: http://

wiadomosci.ngo.pl/

wiadomosci/839494.html 

1. Dofinansowanie w ramach Erasmus Mundus 

2. Konkurs RegioStars 
To już kolejna edycja konkur-

su, w którym nagradzane  

są oryginalne i innowacyjne 

projekty w dziedzinach takich 

jak zmiany klimatu, badania  

naukowe czy wspieranie przed-

siębiorstw, które otrzymały dofi-

nansowanie w ramach unijnej 

polityki regionalnej. Projekty  

te posłużą w przyszłości jako 

przykład dobrych praktyk  

i inspiracja dla innych regio-

nów. Spośród nadesłanych 

zgłoszeń zostanie wybranych  

27 finalistów (po jednym z każ-

dego z państwa członkowskiego 

UE), które będą walczyły  

o główne nagrody. Zwycięzców 

poznamy na początku 2014 r. 

Kategorie tej edycji konkursu 

to:  

1.Smart Growth: SME innova-

tion (Inteligentny Rozwój: nowa-

torskie projekty i programy 

wspierające usługi innowacyjne 

w sektorze MŚP),  

2.Sustainable Growth: Green 

growth and jobs through Bio-

economy (Zrównoważony Roz-

wój: inwestycje w zieloną infra-

strukturę i tworzenie miejsc pra-

cy w obszarze bioekonomii),  

3. Inclusive Growth: Creating 

jobs for the young generation 

(Kompleksowy Rozwój: tworze-

nie miejsc pracy dla młodej  

generacji),  

4. CityStar: Investment projects 

in sustainable urban public 

transport (CityStar: projekty 

związane z rozwojem zrówno-

ważonego transportu miejskie-

go),  

5. Major Investment Projects: 

Energy efficiency and the low 

carbon economy (Duże Projekty 

Inwestycyjne: efektywność 

energetyczna i gospodarka  

niskowęglowa).  

Termin nadsyłania prac:  

19 kwietnia 2013 r. 

Więcej informacji: http://

wiadomosci.ngo.pl/

wiadomosci/839227.html?

utm_source=ue&utm_medium=ema

il&utm_campaign=31.01.2013 

Nakręć reklamę społeczną 
ukazującą związek pomiędzy 
faktem, że naszą planetę  
zamieszkuje już 7 miliardów 
ludzi a bezpieczeństwem żyw-
ności, sytuacją kobiet i dziew-
cząt lub losem siedlisk dzikiej 
przyrody! Konkurs dedykowa-

ny jest grupom lub indywidu-
alnym uczniom z całego świa-
ta. Spot ma mieć od 30 do 45 
sekund. Na zwycięzców  
czekają nagrody pieniężne! 

Termin przyjmowania zgło-
szeń upływa 21 lutego 2013 r.  
 
Więcej informacji na stronie: 
w w w . w o r l d o f 7 b i l l i o n . o r g /
student_video_contest 

3. To już 7 miliardów! 

http://www.worldof7billion.org/student_video_contest
http://www.worldof7billion.org/student_video_contest


 „Polacy – sąsiedzi 
po II wojnie świato-
wej: przeciw sobie, 
obok siebie, ra-
zem…” to tegorocz-
ny temat międzyna-
rodowego konkursu 
h i s t o r y c z n e g o 
„Historia Bliska”. 
Jest on adresowany 
d o  m ł o d z i e ż y  
ze szkół ponadpod-
stawowych w Polsce 
i za granicą a także 
zespołom partner-

skim składającym się 
z uczniów z kraju i ich 

kolegów z zagranicy. 
Zadanie uczniów pole-
ga na zbadaniu i opisa-
niu w jaki sposób  
w drugiej połowie XX 
wieku wyglądały i zmie-
niały się relacje między 
sąsiadami, zarówno 
żyjącymi wewnątrz jed-
nego kraju, jak i tymi  
z sąsiedzkich narodów. 
Praca może przyjąć do-
wolną formę: od dzien-
ników, wspomnień, 
zbiorów dokumentów, 

poprzez relacje świad-
ków, filmy, audycje  
radiowe, na książkach  
i kolażach kończąc. 
Łączna pula nagród to  

50 tys. zł! 
 
Termin przyjmowania 
zgłoszeń mija 28 lutego 
2013 r. 
 
 Więcej informacji na stronie: 

www.historiabliska.pl 

4. Historia Bliska 

 
 
 

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/  

5. Granty Europejskiej Fundacji Kultury 

Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży ogłasza „Ogólnopolski 
Konkurs Grantowy” w ramach 
Programu „Równać Szanse 220-
2013” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 
O dotacje do 40 000 zł mogą 
ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe z miejscowości do 20 000 
mieszkańców. Granty przyzna-
wane są w celu wyrównywania 
szans na dobry start w dorosłe 
życie młodzieży z terenów wiej-
skich i małych miast poprzez 

podnoszenie ich kompetencji  
i rozwój umiejętności społecz-
nych. Organizacje, które chcą 
ubiegać się o dotacje muszą  
zapewnić działania wpisujące 
się w określone ramy. Działania 
te muszą trwać przez 15 miesię-
cy  i być realizowane pomiędzy 
1 lipca 2013 r. a 30 listopada 
2014 r. Grupą docelową ma być 
młodzież w wieku od 13 do 19 
lat. Konkurs składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym, wniosko-
dawca przygotowuje diagnozy 

środowiska lokalnego, w drugim 
natomiast organizacje przygoto-
wują projekty. 
 
Termin nadsyłania wniosków  
w pierwszym etapie mija  
8 marca 2013 r.  
 
Więcej informacji oraz generator 
wniosków aplikacyjnych na stro-
nie: www.rownacszanse.pl/
artykuly/artykul/1579 

6. Równać Szanse 2013 

1. Dofinansowanie 
w ramach Erasmus 

Mundus 

2. Konkurs Regio-

Stars 

3.To już 7 miliar-

dów! 

4. Historia Bliska 

5. Granty Europej-
skiej Fundacji Kul-

tury 

6. Równać Szanse 

2013 
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Wraz z przyjściem nowego 
2013 roku, prezydencję w Ra-
dzie Unii Europejskiej po Cy-
prze obejmuje Irlandia. W dru-
giej połowie roku przekaże ją 
Litwie. Irlandia, która w tym 
roku obchodzi czterdziestole-
cie swojego przystąpienia do 

UE, już po raz siódmy stanęła 
na czele Unii. Podczas trwają-
cego przez jedno półrocze 
przewodnictwa w UE Irlandia 
skoncentruje się na kwestiach 
priorytetowych, jakimi są sta-
bilność i wzrost gospodarczy 
oraz tworzenie miejsc pracy.  

1. Irlandia na czele Unii Europejskiej 

10 stycznia 2013 r. Komisja Eu-

ropejska oficjalnie otworzyła 

Europejski Rok Obywateli w Du-

blinie. Upłynie on pod znakiem 

praw związanych z obywatel-

stwem w UE. W ramach jego 

obchodów promowany będzie 

dialog wszystkich szczebli rzą-

du ze społeczeństwem obywa-

telskim i przedsiębiorcami.  

W tym celu w całej Europie od-

będzie się szereg konferencji i 

innych wydarzeń, których 

uczestnicy będą dyskutować  

na temat praw w UE i współtwo-

rzyć wizję Unii w roku 2020. 

Przypominamy, że rok 2012  

był Europejskim Rokiem Aktyw-

ności Osób Starszych i Solidar-

ności Międzypokoleniowej. 

2. Europejski Rok Obywateli 

Z inicjatywy Komisji Europej-

skiej powstał nowy ranking uni-

wersytetów? U-Mul t i rank  

to innowacyjna i bezstronna kla-

syfikacja, która umożliwi mło-

dym ludziom z Europy dokona-

nie właściwego wyboru stu-

diów. „Nowy ranking przyczyni 

się do modernizacji i poprawy 

jakości szkolnictwa wyższego”- 

obiecuje komisarz Androulla 

Vassiliou. Dotychczasowe ran-

kingi przywiązywany zbyt dużą 

uwagę do renomy w zakresie 

b a d a ń  n a u k o w y c h .  

W U-Multirank, oprócz tego 

aspektu oceniane będą również: 

jakość nauczania i uczenia się, 

kontakty międzynarodowe, suk-

cesy na polu transferu wiedzy, 

np. partnerstwa z przedsiębior-

stwami i przedsiębiorstwami 

rozpoczynającymi działalność 

oraz zaangażowanie na szcze-

blu regionalnym. U- Multirank 

zainaugurowany został w Dubli-

nie na początku stycznia,  

a pierwsze wyniki klasyfikacji 

będziemy mogli poznać na po-

czątku 2014 r. Przewiduje się,  

że ranking będzie zawierał oce-

ny około 500 uniwersytetów  

z Europy i całego świata. 

Więcej informacji na stro-

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

news/130130_multirank_pl.htm 

3. U– Multirank- nowy europejski ranking uniwersytetów 

Europejskie Forum Młodzieży 
poszukuje miasta, które posia-
da ambitny program wzmac-
niania i wspierania młodzieży. 
Miasto to ma otrzymać  
zaszczytny tytuł Europejskiej 
Stolicy Młodzieży 2016. Jego 
zadaniem będzie organizowa-
nie przez rok młodzieżowych 

przedsięwzięć o cha-
rakterze kulturowym, 

socjologicznym, polityczny  
i ekonomicznym. Celem inicja-
tywy jest przyczyniania się  
do rozwoju nowych pomysłów 
i innowacyjnych projektów 
dzięki którym wzrośnie aktyw-
ne uczestnictwo młodych ludzi 

w społeczeństwie.  

Pierwszym miastem, które 
otrzymało to wyróżnienie był 
Rotterdam. Aplikacje mogą 
składać wszystkie miasta  
z krajów UE i należące do Rady 

Europy.  

Termin zgłoszeń: 20.02.2013 r. 

4. Europejska Stolica Młodzieży 

1. Irlandia na czele 

Unii Europejskie 

2. Europejski Rok  

Obywateli 

3. U-Multirank-  
nowy europejski  

ranking uniwersytetów 

4. Europejska Stolica 

Młodzieży 
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