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Odwiedź nas na: 

Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim  
naszym Fanom nieprzemijającego szczęścia,  
wielkiej miłości oraz wytrwałości w stawianiu 

czoła codziennym wyzwaniom.  
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu spełnienie 

najskrytszych marzeń, ogromne powodzenie  
i sprawi, że radość i pogoda ducha nie będą 

Państwa opuszczały nawet na krok! 

1. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 

 Punkt Informacji Europejskiej ED  - Toruń zaprasza nauczycieli ze 

wszystkich szkół w Toruniu i okolicach do współpracy przy organizacji lek-

cji europejskich z zakresu komunikacji, roli  w UE, a także zasad integracji  

oraz historii wspólnoty. Po dokładnym uzgodnieniu terminu i charakteru 

spotkania, pracownicy punktu ED - Toruń postarają się przygotować odpo-

wiednie ćwiczenia, zabawy oraz gry zespołowe, które wprowadzą uczniów w 

temat zajęć. Po każdych zajęciach najbardziej aktywni uczestnicy zostaną 

nagrodzeni drobnymi gadżetami .  Zgłoszenia prosimy nadsyłać telefonicz-

nie 052 567 00 09, bądź na adres mailowy europedirect-torun@byd.pl. 

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


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

3. Spotkanie z ekspertem — 24 stycznia 2017 r. 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. 

funduszy europejskich. Odbędzie się ono 24 stycznia 2017 r. (wtorek) w 

godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

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 

godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefo-

nicznie:  052 567 00 09. 

2. Zapraszamy do Klubu Liderów Młodzieżowych! 

Jesteś młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić 
kompetencje liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów 

Młodzieżowych działającego w ramach Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct - Toruń. Inicjatywa ma na celu 

promocję aktywności obywatelskiej oraz rozwoju osobowo-
ściowego. 

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów gran-

towych, możliwości podjęcia nauki, pracy, 

stażu za granicą, wyjazdu na wolontariat;  

Forma gratyfikacji aktywnych uczestników: każda osoba otrzy-

ma pełne zaświadczenie, potwierdzające pracę w KLM-ie, a także 

może otrzymać zaproszenie na wizytę studyjną w Brukseli; 

Jak się zgłosić? To proste! Wystarczy przesłać zgłoszenie na ad-

res: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się telefonicznie (52 

567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Cel: 

 promowanie wartości demokratycznych, otwar-

tości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

mailto:europedirect-torun@byd.pl


1. Zostań wolontariuszem roku! 

 Studiujesz? Szukasz pomocy finansowej? Zajrzyj na nowy portal informacyjny poświęcony stypendiom 
i grantom, współfinansowany przez Unię Europejską. 
Na stronie www.european-funding-guide.eu internauci z 16 krajów UE znajdą informacje o ponad 12 tysiącach 
programów stypendialnych oraz innych formach pomocy finanso-
wej, wartych w sumie 27 mld euro. To największa na Starym Konty-
nencie platforma tego typu, pieniądze na jej uruchomienie wyłożyła 
m.in. Komisja Europejska. 
 
 Korzystanie ze strony jest bezpłatne, a zgromadzone infor-
macje dotyczą wszystkich poziomów studiów. Poza bazą ofert auto-
rzy witryny opisują też zasady udzielania wsparcia. W sumie na stro-
nie przedstawiono oferty ponad 6800 podmiotów. 
Pierwowzorem witryny był niemiecki portal www.myStipendium.de, 
na który co miesiąc zagląda 80 tys. młodych ludzi. To jego sukces 
przekonał Komisję Europejską, by wesprzeć www.european-funding-guide.eu. 
 

2. Nauczycielu, powalcz o grant! 

3. Złap stypendium na studia! 

 Komisja Europejska będzie przez cztery lata współfinansować działalność międzynarodowej sieci 

organizacji, działającej na rzecz nauczycieli i kadry zarządzającej. Celem inicjatywy jest wzmocnienie euro-

pejskiej współpracy między władzami publicznymi, organizacjami zrzeszającymi praktyków oraz uczelniami, 

instytutami naukowymi, fundacjami i innymi podmiotami w zakresie wspierania 

jakości i profesjonalizacji zawodów związanych z nauczaniem, w tym wspiera-

nia rozwoju samych nauczycieli i kadry zarządzającej edukacją.  

 Szansę na podpisanie porozumienia z Komisją Europejską mają sieci o 

szerokim zasięgu działania i zróżnicowanym charakterze zaangażowanych in-

stytucji i stowarzyszeń: od działających w sferze polityki, po te zajmujące się 

działalnością praktyczną i badawczą. Głównym obszarem zainteresowania 

członków sieci powinna być ogólna edukacja dzieci i młodzieży (w wieku od 0 

do 18 lat). Z wybranym oferentem Komisja zawrze czteroletnią ramową umowę o współpracy. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/education/calls/2016-eac-S29_en 

 Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w kon-

kursie na najaktywniejszych wolontariuszy. Wystarczy przygotować dwuminutowy film! Do uczestnictwa w 

konkursie ministerstwo zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia 

angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Co musi zrobić 

szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie? Przygotować dowolną 

techniką maksymalnie 120-sekundowy film prezentujący kandydata na 

„Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania idei wolon-

tariatu.  

 Nagranie należy przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

wraz z krótkim uzasadnieniem. Przy ocenie filmów MEN weźmie pod uwa-

gę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne 

i realne efekty jego pracy i działań. Konkurs jest elementem obchodów „Roku Wolontariatu”, ogłoszonego 

przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. MEN czeka na zgłoszenia do 30 kwietnia 201-

2017 r. „Wolontariusza Roku” poznamy 16 czerwca 2017 r. podczas gali w gmachu MEN w Warszawie. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wystartowal-
konkurs-men-wolontariusz-roku.html 

http://www.mystipendium.de/
http://www.european-funding-guide.eu/


 Nowa szansa dla małych firm. Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska wzmocni zdol-
ności wybranych pośredników finansowych w obszarze mikrofinansowania oraz finansowania przedsię-
biorstw społecznych. - Potwierdzamy nasze zobowiązanie do pobudzania za-
trudnienia i wzrostu gospodarczego oraz pomagania osobom znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – powiedziała komisarz Marianne Thy-
ssen. 
Europejski Fundusz Inwestycyjny i Komisja Europejska ogłaszają nową inicja-
tywę w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych (EaSI), która ma pomóc w rozwijaniu działalności podmiotom ofe-
rującym mikrokredyty i finansowanie społeczne. 
 

 Nowe okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSI wzmocni 

zdolności wybranych pośredników finansowych w obszarze mikrofinansowania oraz finansowania przedsię-

biorstw społecznych. Głównie za pomocą inwestycji kapitałowych (takich jak finansowanie etapu zalążkowe-

go, kapitał wysokiego ryzyka) Europejski Fundusz Inwestycyjny będzie wspierał rozwój tych podmiotów, na 

przykład przez otwarcie nowego oddziału, inwestowanie w kadrę, opracowanie nowych narzędzi IT lub finan-

sowanie niektórych kosztów. Ostatecznie te inwestycje pomogą zwiększyć ofertę i możliwości dla mikro-

kredytobiorców i przedsiębiorstw społecznych. 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/161222_EFI_pl 

1. Szansa dla małych przedsiębiorstw!  

2.  Malta przewodniczy Unii Europejskiej! 

 W dniu 1 stycznia 2017 r. Malta rozpoczęła sześciomiesięczny okres sprawowania Prezydencji w Radzie 
Unii Europejskiej. Główne priorytety tego kraju to jednolity rynek, polityka morska, 
migracje oraz polityka bezpieczeństwa. W obszarze turystyki prezydencja maltań-
ska zorganizuje konferencję wysokiego szczebla. Tematem spotkania będzie pro-
mowanie UE jako kierunku turystycznego, turystyka nadmorska i morska oraz eko-
nomia współdzielenia. 
 
 W obszarze sportu prezydencja  przewodniczyć będzie pracom nad stwo-
rzeniem rezolucji w sprawie trzeciego planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie 
sportu. Ponadto Maltańczycy zaproponują przyjęcie  konkluzji dotyczących włą-
czenia społecznego poprzez wolontariat. Ważnym wydarzeniem będzie Europej-
skie Forum Sportu, które odbędzie się na Malcie 8 i 9 marca. 
 
Więcej informacji na stronie:  http://ec.europa.eu/poland/news/170103_efis_cyprus_pl 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC odbył się już po raz ósmy. I tym ra-
zem odwiedził on Wrocław: zobaczyliśmy pięć poruszających projekcji, ukazujące globalne współzależno-
ści, problemy i wyzwania. Na darmowy pokaz filmu „Przez piekło do Europy” 
oraz dyskusję po filmie widzów zaprosiło Przedstawicielstwo Regionalne Ko-
misji Europejskiej.   
 We Wrocławiu obejrzeliśmy 5 filmów, w tym także „Przez piekło do Eu-

ropy”, w reżyserii Oliviera Azpitarte i Camille Courcy. Po projekcji wrocławskie 

przedstawicielstwo KE zaprosiło widzów na debatę pt. „Droga do Europy: po-

dróż warta ryzyka?”. O tym jak radzimy sobie z obecnym kryzysem z perspek-

tywy europejskiej oraz czy i dlaczego ludzie z krajów globalnego południa de-

cydują się na, częstokroć bardzo niebezpieczną, podróż do Europy, rozmawia-

li Bartłomiej Balcerzyk z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w 

Polsce, członkini Team Europe dr Agnieszka Florczak oraz Agata Ferenc, aktywistka grupy Wrocław wita 

uchodźców. 

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/poland/news/161222_human_doc_in_wroclaw_pl 

3. Festiwal Filmów Dokumentalnych we Wrocławiu!  

http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl


4. Bezpieczeństwo w strefie Schengen 

 Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających na celu zwiększenie zdolności UE do zwalcza-
nia finansowania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, spełniając w ten sposób zobowiązania podjęte 
w Planie działań na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu. Przedstawione przez Komisję wnioski legisla-
cyjne uzupełnią i wzmocnią ramy prawne UE w obszarach prania pieniędzy, nielegalnych przepływów pienięż-
nych oraz zamrażania i konfiskowania aktywów. Przedstawione wnioski, wraz z 
trzecim sprawozdaniem z postępu prac w zakresie unii bezpieczeństwa, zapew-
niają silne i skoordynowane europejskie działania w walce z finansowaniem terro-
ryzmu, przybliżające nas do skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa. 

 Jak podkreślono w trzecim sprawozdaniu z postępu prac w zakresie bu-

dowania skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa, dzięki dzisiejszym wnio-

skom Komisja Europejska zwiększa zdolności UE do zwalczania terroryzmu i 

przestępczości zorganizowanej, utrudniając terrorystom finansowanie ich działań 

i jednocześnie ułatwiając organom wykrywanie i powstrzymywanie ich działań 

finansowych. Wykrywanie podejrzanych przepływów finansowych oraz odcięcie 

źródeł finansowania to jedne z najskuteczniejszych sposobów powstrzymywania potencjalnych ataków terro-

rystycznych i działalności przestępczej.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/161221_terrorists_financing_pl 

 Skuteczna walka z terroryzmem i przestępczością transgraniczną wymaga usprawnień w Systemie Infor-
macyjnym Schengen (SIS) – uznała Komisja Europejska proponując pakiet zmian. Obejmą one m.in. wzmocnie-
nie ochrony danych poprzez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. SIS jest najczęściej stosowanym syste-
mem wymiany informacji służącym do zarządzania granicami i zapewniania bezpie-
czeństwa w Europie. 

 Komisja zaproponowała przepisy poprawiające skuteczność i sprawność 

operacyjną Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Ich przygotowanie zapowie-

dziano w komunikacie dotyczącym planu działań na rzecz utworzenia skutecznej i 

trwałej unii bezpieczeństwa oraz potwierdzono w orędziu o stanie 

Unii przewodniczącego Junckera. SIS jest najczęściej stosowanym systemem wy-

miany informacji służącym do zarządzania granicami i zapewniania bezpieczeń-

stwa w Europie. W 2015 r. przesłano do niego 2,9 mld zapytań. Proponowane zmia-

ny zwiększą zdolność systemu do zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej, usprawnią zarządza-

nie granicami i migracją oraz zapewnią skuteczną wymianę informacji między państwami członkowskimi w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa europejskich obywateli. 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/poland/news/161221_schengen_pl 

 Rośnie rola organów celnych w zapewnianiu naszego bezpieczeństwa i ochrony w UE. Solidny i wła-
ściwie zarządzany system pomaga chronić obywateli przed zagrożeniami związanymi z terroryzmem, zdro-
wiem i środowiskiem, zapewniając jednocześnie wsparcie dla konkurencyjnej gospodarki i jej rozwój. Dzisiej-
szy komunikat określa wizję strategiczną dla unii celnej, w ramach której przewi-
duje się zwiększenie współpracy między organami krajowymi w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku. 
 

 Unia celna działa zgodnie z uzgodnionymi zasadami i ramami prawnymi, 

znanymi pod nazwą unijnego kodeksu celnego (UKC), który wszedł w życie 1 

maja 2016 r. Choć zasady są takie same w całej UE, to organy celne nie zawsze 

stosują je w spójny i jednolity sposób. Zgodnie z wizją przedstawioną w dzisiej-

szym komunikacie, niezależne organy celne państw członkowskich powinny 

podjąć starania, aby zacząć działać jak jeden podmiot. Jednocześnie powinny one zacieśniać współpracę z 

innymi organami zarządzania granicami, takimi jak krajowe straże graniczne i przybrzeżne, Europejska Straż 

Graniczna i Przybrzeżna i Europol.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/161221_custom_pl 

5. Stop nielegalnym przepływom pieniędzy 

6. Unia celna ma już 50 lat! 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_pl.htm

