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1. DG REGIO—nowinki w ED 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

 

Komisja Europejska uruchomiła dla Europe Directów dodatkowy program w ramach, któ-
rego mamy możliwość promowania działań związanych z Polityka Spójności. W roku 

2019 udało nam się  jeden grant na realizację konferencji, która odbyła się w Ostromec-
ku. Zaprosiliśmy do udziału społeczność lokalną, ekspertów i przedstawicieli JST. Roz-

mawialiśmy o funduszach, inwestycjach i planach na lata 2021-2027.  
 

Możemy zdradzić, że złożyliśmy kolejne wnioski. Trzymajcie kciuki za ich powodzenie bo 
będzie dużo więcej wydarzeń. 

 

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


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

 

Kolejny rok i kolejne targi za nami. Tym razem zagościliśmy w murach Zespołu Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu gdzie w czasie targów  ofertę  dotyczącą 
programu Erasmus+. 

Na targach wystawiały się także liczne szkoły i okoliczne firmy.  

Swoimi działaniami chcemy zmotywować młodzież do wyjazdów edukacyjnych. Pa-
miętajmy, że sama szkoła nic nie daje—liczy się praktyka i umiejętności, nie tylko 
sam dokument w postaci świadectwa czy indeksu.  

 

Nasz koordynator udzielił także krótkiego wywiadu dla telewizji TVP Bydgoszcz: 

https://bydgoszcz.tvp.pl/45819506/zblizenia-16122019-g-1830  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2. Byliśmy na targach edukacyjnych 

https://bydgoszcz.tvp.pl/45819506/zblizenia-16122019-g-1830


Europejski Zielony Ład: jak do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy neutralny dla kli-
matu kontynent, stymulując gospodarkę, poprawiając stan zdrowia i jakość życia 
obywateli, dbając o przyrodę i nie pozostawiając w tyle żadnej osoby ani żadnego 
regionu 
Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzysta-
nie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu 
zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu 
zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz 
wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu. 
Europejski Zielony Ład dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w  szczególności trans-
portu, energii, rolnictwa, obiektów budowlanych oraz takich gałęzi przemysłu jak przemysł 
stalowy, cementowy, teleinformatyczny, tekstylny i chemiczny. 
 
 
 
Więcej informacji: 

Wytyczne polityczne przewodniczącej Ursuli von der Leyen. 
Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu 
Sprawozdanie o stanie środowiska Europy w 2020 r. - Europejska Agencja Środowiska 
Zestawienia informacji 

3. Informacje z Unii 

4. Zielony ład! 

Przejście na neutralność klimatyczną: zalecenia grupy ekspertów stanowiące pomoc dla energochłonnych sekto-
rów przemysłu w zakresie udziału w realizacji celu UE dotyczącego neutralności klimatycznej na 2050 r. 
 

W zaleceniach kładzie się szczególny nacisk na kluczowe czynniki sukcesu w ramach trzech głównych priorytetów: 
Tworzenie rynków dla neutralnych dla klimatu produktów w obiegu zamkniętym, na przykład poprzez bardziej 
strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych w celu wyboru zrównoważonych produktów i usług. Zostało to 
uwzględnione w przeglądzie przepisów z 2014 r., dzięki czemu przekazano organom publicznym uprawnienia do korzy-
stania z zamówień publicznych, aby osiągać cele w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej lub innowacji przy 
zakupie towarów i usług. Eksperci podkreślają również konieczność pomocy konsumentom w dokonywaniu bardziej 
świadomych wyborów. 

 Rozwój wielkoskalowych projektów pilotażowych dotyczących czystych technologii w celu wprowadzenia ta-
kich technologii na rynek. Należy je wspierać ze środków UE oraz ułatwiać dostęp do finansowania ze środków prywat-
nych. 
Przechodzenie na alternatywne źródła energii i surowców neutralne dla klimatu. Wymagałoby to, na przykład, 
zapewnienia dostępu do takich źródeł oraz ich dostępności po konkurencyjnych cenach w skali światowej, wykonania 
zestawienia infrastruktury energetycznej i możliwości dostaw oraz promowania zasady „efektywność energetyczna prze-
de wszystkim”. 

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_pl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_pl
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_pl

