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1. XI Ekologiczny Jarmark w Brodnicy 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

 W niedzielę, 24 lipca 2016 roku odbył się XI Ekologiczny Jarmark w 
Brodnicy, na którym nie zabrakło stoiska PIE ED-Toruń!  
 
Jarmark Ekologiczny to niecodzienny sposób na poznanie regionalnych 
zwyczajów, a także przysmaków kuchni kujawskiej oraz miejsce, gdzie wie-
lu mieszkańców naszego regionu może zapoznać się z przykładami giną-
cych zawodów, bądź miło spędzić czas w gronie rodzinnym.  
 
Od samego początku stoisko PIE ED-Toruń spotkało się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców pobliskich miejscowości, którzy chętnie uczestni-
czyli w konkursach. W trakcie imprezy został przeprowadzony quiz euro-
pejski, sprawdzający wiedzę przechodniów o zwyczajach i kulturze po-
szczególnych krajów UE. Na najbardziej aktywnych czekały nagrody w po-
staci plecaków, notesów oraz przyborów do pisania z logo ED. Po przepro-
wadzonym konkursie każdy z uczestników otrzymywał pakiet informacji, 
dotyczących poszczególnych sektorów funkcjonowania Komisji Europej-
skiej.  
 
Zachęcamy do obserwowania naszej działalności i odwiedzania naszego 
stoiska podczas kolejnych imprez! 

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


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

2. Sezon na półkolonie z ED Toruń! 

Wakacje trwają, a my zapraszamy najmłodszych miesz-
kańców regionu na letnie półkolonie, które odbywają się 
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Gwarantu-
jemy moc wrażeń, a także miło spędzony czas z Unią Eu-
ropejską w tle.  

3.  Spotkanie z ekspertem — 30 sierpnia 2016 

Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. funduszy 

europejskich. Odbędzie się ono 30 sierpnia 2016 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 spotka-

niu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mai-

lowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie:  052 567 00 09. 

4.  Zmiana godzin otwarcia biura ED-Toruń 

 Ze względu na okres wakacyjny i 
sezon urlopowy będą występowały zmia-
ny w godzinach otwarcia naszego biura 
ED-Toruń. Jeśli macie ochotę nas odwie-
dzić,  polecamy zapoznać się z naszą 
stroną internetową i na bieżąco monito-
rować ogłoszenia, zamieszczane w rubry-
ce „aktualności”! 



1. Podziel się z nami swoimi wakacyjnymi wrażeniami! 

 Włącz się w obchody 20. rocznicy Wolontariatu Europejskiego! Nakręć film i zyskaj szansę, by otrzymać 
zaproszenie do spędzenia fascynującego weekendu we francuskim Montreuil. 
 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy byli i aktualni uczestnicy projek-
tów Wolontariatu Europejskiego w wieku od 13 do 35 lat. Ich zadaniem 
jest nakręcenie krótkiego filmu (do trzech minut) pod hasłem “To be 20, a 
part to play and get involved!”.  
 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają zaproszenie na „specjalny 

weekend” do  Montreuil (22-23 września 2016 r.) w trakcie którego cele-

browana będzie 20. rocznica Wolontariatu Europejskiego. Organizatorem 

konkursu jest francuska narodowa agencja programu Erasmus+. 

 

Więcej informacji o konkursie:  http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/369/17/European-Video-Contest-To-be-

20-a-part-to-play-and-get-involved.html 

 

2. Opisz swoje doświadczenia edukacyjne 

 Nowym tematem dla młodych Europejczyków jest kształcenie i szkolenie zawodowe. Nagrodą będzie 
zaproszenie do udziału w festiwalu filmowym w Salonikach. 
Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 18 do 30 lat. Ich 
zadaniem będzie opublikowanie na Instagramie fotografii przed-
stawiającej doświadczenia edukacyjne lub zawodowe młodzieży.  
Fotografię należy opatrzyć hasztagiem: #CedefopPhotoAward 
(pamiętając o ustawieniu widoczności konta). 
Nagrodą jest udział w słynnym Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym w Salonikach, który odbędzie się 4-6 listopada 2016 r. oraz 
w pierwszym Tygodniu Umiejętności Zawodowych (Bruksela, 5-9 
grudnia 2016 r.) 
Termin nadsyłania prac mija 11 września 2016 r. 
 

Szczegóły na: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-and-european-

vocational-skills-week-winning-combination 

3. Nakręć film i wyjedź do Francji! 

 Jeśli w te wakacje wyjechałeś na jakąś ekscytującą wycieczkę, poznałeś nowe kultury, robiłeś coś 
niecodziennego i masz niezwykłe wspomnienia, to wiedz, że ten konkurs jest dla ciebie! Faces of Europe to 
facebookowy blog, stworzony w ramach projektu „Your Vision for Europe”, rozpoczętego przez AEGEE-
Europe. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest pokazanie 
różnorodności Europy – miejsca różnych kultur, tożsamości i 
tradycji.  
Na blogu zamieszczane są niecodzienne historie zwykłych Eu-
ropejczyków, pełne wrażeń i bardzo osobistych emocji.  
Autorzy bloga zachęcają do udziału w letnim konkursie na naj-
ciekawsze opowieści o wyjątkowych podróżach, nowych przy-
godach i niespodziewanych spotkaniach, które pozwoliły zy-
skać nową perspektywę i zmienić punkt widzenia. Zadaniem 
uczestników jest napisanie krótkiej notatki ze zdjęciem (do 150 
słów), poświęconej wybranej osobie spotkanej w czasie wakacji. Przy tworzeniu notatki warto zainspirować 
się notkami z facebookowej strony Faces of Europe. Prace należy przesłać  do 28 sierpnia 2016 r. 
 
Więcej informacji: http://www.zeus.aegee.org/portal/faces-of-europe-summer-stories/ 

https://www.facebook.com/facesofeuropephotoblog/?fref=ts


 KE skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Republice Czeskiej w związku z 

transportem toksycznych odpadów do Polski. To część sporu między państwami – według strony polskiej 

Czesi wysłali odpady z naruszeniem unijnego rozporządzenia. Jednak Republika Czeska odmówiła przyjęcia 

z powrotem 20 000 ton odpadów niebezpiecznych, które trafiły do Katowic pod koniec 2010 r. i na początku 

2011 r. 

Władze polskie odmówiły przyjęcia przesyłki, ponieważ została ona nadana 

niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów. Prze-

mieszczanie odpadów podlega procedurze uprzedniego pisemnego zgłosze-

nia i zgody.  

Ponieważ w tym przypadku odbyło się ono bez takiego powiadomienia, odpa-

dy zostały uznane za „nielegalne przemieszczanie odpadów” i władze czeskie 

powinny podjąć środki konieczne do odebrania odpadów. Republika Czeska 

prawdopodobnie naruszyła przepisy UE nie podejmując wymaganych działań w tym zakresie. 

W następstwie skargi Komisja wkroczyła, aby rozwiązać spór między dwoma państwami członkowskimi.  

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/160727_pl_cz_pl 

2. Polsko-czeski spór o odpady 

1.   Postaw na praktyki! 

 Do 1 października br. przyjmowane będą zgłoszenia do nagrody Unii Europejskiej i Europa Nostra w 
dziedzinie dziedzictwa kulturowego za 2017 rok. Wyróżnienia przyznawane są 
architektom, rzemieślnikom, ekspertom ds. dziedzictwa kulturowego, wolontariu-
szom, szkołom, społecznościom lokalnym, właścicielom obiektów dziedzictwa 
kulturowego oraz mediom. Europa Nostra to ogólnoeuropejski, szybko rosnący 
w siłę ruch obywatelski, którego celem jest ochrona europejskiego dziedzictwa 
kulturowego. Jednym z głównych działań ruchu, podejmowanych we współpracy 

z Unią Europejską, jest coroczne przyznawanie nagrody UE i Europa Nostra . 

Nagroda UE i Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego po raz pierw-

szy została przyznana w 2002 roku przez Komisję Europejską - od tego czasu jest 

organizowana przez Europa Nostra. Co roku nagrodę otrzymać może maksymal-

nie 30 projektów, w tym do siedmiu – Grand Prix, i jeden – nagrodę publiczności, 

wybieraną w internetowym głosowaniu. Zgłoszenia do edycji 2017 przyjmowane 

będą do 1 października.  

Szczegóły na: http://www.europanostra.org/heritage-awards/ 

 Komisja Europejska zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w Przed-
stawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia 

doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej.  

Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzeciego 
roku lub tegorocznymi absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się 

językiem angielskim na poziomie min. B2. 

Mile widziani będą kandydaci, którzy interesują się polityką Unii Europej-
skiej, nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą do powierzonych 

im zadań. 

Oczekiwana jest dyspozycyjność przez 4 tygodnie w wymiarze 30 godzin 
tygodniowo (6 godzin dziennie, w przedziale od godz. 9.00 do 16.00 – do 

uzgodnienia z opiekunem praktyki). 

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/events/160802_stages_pl 

3. Europa Nostra dla organizacji i szkół! 

http://www.europanostra.org/


 Sierpień to czas, w którym w większości krajów Europy sezon urlopowy radykalnie wzrasta. Podróże
(szczególnie te za granicę), to przyjemność i wyzwanie, ale wiąże się z tym również wiele kłopotów. Zanim wyje-
dziemy warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o przysługujących nam prawach i przepisach obowią-
zujących w innym kraju. Jakich dokumentów potrzebujemy? Co zrobić, gdy odwołano nasz lot, a bagaż zaginął? 
Jaki mandat grozi nam za przekroczenie prędkości? 

 
Na wstępie warto zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty są potrzebne w trakcie 
podróży w UE. Podróżując w strefie Schengen, nie trzeba pokazywać na grani-
cach paszportu lub dowodu osobistego. Jednak warto posiadać jeden z tych 
dokumentów zawsze przy sobie, gdyż policja może przeprowadzać wyrywkowe 

kontrole. 

Następnie należy sprawdzić przysługujące nam prawa pasażera. Opóźniony po-
ciąg? Odwołany lot? Zagubiony lub uszkodzony bagaż? W zależności od sytu-

acji masz prawo do zwrotu kosztów, odszkodowania lub innego rodzaju pomocy.  

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/160803_holidays_pl 

5. Na co warto zwrócić uwagę na wakacjach? 

6. Znaj swoje prawa podczas podróży samolotem 

 Na wielu Europejczyków nadal czeka wciąż upragniony urlop. W tym roku  popularnością cieszą się 
takie państwa jak: Grecja, Hiszpania, Bułgaria, Włochy i Chorwacja. Jednak podróż czasami wiąże się z kłopo-
tami. Opóźnione loty, zagubiony bagaż. Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, jak poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach i jakie obowiązki wobec nas ma przewoźnik lotni-
czy. 
Do ECK z roku na rok wpływa coraz więcej skarg o charakterze transgranicz-
nym, dotyczących nieprzestrzegania praw pasażerów przez linie lotnicze. W 
2015 r. aż 56 proc. spraw, którymi zajmowało się polskie centrum związane by-
ło z podróżą samolotem (zniszczone bagaże, odwołane loty, ukryte koszty cen 

biletów). Okres wakacyjny jest ich nagromadzeniem. 

W sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu pasażerowie i linie lotnicze za-

zwyczaj przedstawiają skrajnie różne stanowiska. Z pomocą miała przyjść rewi-

zja Rozporządzenia 261/2004, regulująca kilka kwestii spornych m.in. związanych z awariami technicznymi. 

Procedura prawodawcza w Parlamencie Europejskim i Radzie niestety przedłuża się. Dlatego też 10 czerwca 

br. Komisja Europejska przyjęła wytyczne, które mają mieć zastosowanie do czasu wejścia w życie nowych 

regulacji. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/wakacyjne-latanie_pl 

 

 KE przedstawiła pakiet środków w celu przyspieszenie przejścia wszystkich sektorów gospodarki w 

Europie na gospodarkę niskoemisyjną. Komisja stara się utrzymać konkurencyjność UE w światowym modelu 

społeczno-gospodarczym zmieniającym się pod wpływem impulsu do przejścia na nowoczesną i niskoemisyj-

ną gospodarkę, jaki stworzono w porozumieniu paryskim w sprawie zmiany 

klimatu. Dzisiejsze wnioski oferują państwom członkowskim jasne i sprawiedli-

we zasady przewodnie, które pomogą im przygotować się na przyszłość i 

utrzymać konkurencyjność Europy. Stanowi to integralny element unii energe-

tycznej i perspektywicznej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.  

 

 Komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel 

Arias Cañete powiedział: - UE wyznaczyła sobie ambitny cel redukcji emisji. 

Jestem przekonany, że możemy go osiągnąć dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich państw członkowskich. 

Proponowane krajowe wiążące cele są sprawiedliwe, elastyczne i realistyczne. Stanowią właściwą zachętę do 

uwolnienia inwestycji w sektorach transportu, rolnictwa, budownictwa i gospodarowania odpadami.  

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/160720_low_carbon_economy_pl 

4. Redukcja CO2 naszym głównym celem 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/doc/2016-06-10-better-enforcement-pax-rights/c%282016%293502_en.pdf

