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1. Wspólnie obchodziliśmy Dzień Europy 9 maja! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

9 maja 2016 r. PIE-ED Toruń 
zorganizował na Rynku Staromiej-
skim w Toruniu miasteczko euro-
pejskie oraz stoisko informacyjne, 
w ramach obchodów Dnia Europy. 
W organizację imprezy włączyli się 
wolontariusze, którzy poprowadzili 
gry, zabawy oraz konkursy, takie 
jak Europejskie Koło Fortuny, balo-
nowy quiz, a także skierowany do 
najmłodszych „Europa za 50 lat”. Dodatkowo, można było wziąć udział w 
konkursie na pokolorowanie najładniejszego Syriusza.  

 

 W trakcie trwania zabaw, przechodnie mogli zasięgnąć porady przy 

stoisku informacyjnym oraz dowie-

dzieć się, jak działa Punkt Informa-

cji Europejskiej w ich mieście, a 

także jakie praktyczne porady moż-

na tam uzyskać. Na stoisku istniała 

możliwość otrzymania licznych pu-

blikacji oraz bezpośredniej konsul-

tacji z pracownikiem PIE ED-Toruń, 

jak i zapoznania się z broszurami 

sieci Eurodesk oraz Enterprise Europe Network. 

 Punktualnie w południe zo-

stał odśpiewany hymn Unii Euro-

pejskiej, a pracownicy PIE ED-

Toruń rozdając tulipany, składali 

wszystkim życzenia. Mnogość języ-

ków nadała miasteczku niebywały 

klimat oraz przyciągnęła znaczną 

liczbę zainteresowanych osób, któ-

re postanowiły dołączyć do zaba-

wy. Oczywiście, nie obyło się bez Syriusza, na spotkanie którego czekali 

najmłodsi mieszkańcy Torunia. 

Happening w centrum miasta został wzbogacony o obecność osób 

z zagranicy, które z wielkim zapałem zabrały się za odpowiadanie na pyta-

nia Europejskiego Koła Fortuny. Wśród grupy obcokrajowców znaleźli się 

Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Anglicy, a także Serbowie.  
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

2. Dni Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim! 

14.05.2015 r. PIE ED-Toruń zorganizował stoisko informacyjno-konsultacyjne, w ramach Dni Otwartych Fun-

duszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich to największe wydarze-

nie aktywnie promujące projekty dofinansowane ze środków 

unijnych w Polsce. Dzięki tej imprezie mieszkańcy regionu ku-

jawsko-pomorskiego mogli przekonać się o zmianach, które 

zostały przeprowadzone w ich otoczeniu, a także w jakich ob-

szarach UE aktywnie wspiera inicjatywy obywatelskie.  

Wśród zabaw, konkursów i aktywności znalazła się szeroka ga-

ma informacyjna ED-Toruń. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się broszury, przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców Torunia. W wydarzeniu uczestniczyły 

organizacje pozarządowe oraz ośrodki akademickie. 

 
Oprócz gier i zabaw, odbiorcy mogli uzyskać informację na te-
mat funduszy europejskich, wdrażanych w województwie ku-
jawsko-pomorskim oraz możliwościach wymian i stażów w Eu-
ropie.  

Efektem wydarzenia było zwiększenie świadomości mieszkań-

ców regionu o możliwościach, stwarzanych przez różne projek-

ty, a także uzupełnienie wiedzy o poszczególnych krajach UE, 

przy okazji Europejskiego Koła Fortuny.  

3.  Spotkanie z ekspertem — 20 czerwca 2016 

Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. funduszy eu-

ropejskich. Odbędzie się ono 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w godzinach od 

16.00 do 19.00. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Infor-

macji Europejskiej Europe Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktu-

jąc się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, mailowo: europedirect-

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

4. Aktywni Europejczycy w Inowrocławiu! 

20 maja 2016 r. na WZiNS Wyższej Szkoły Gospodarki w Ino-
wrocławiu odbyły się warsztaty „Aktywność po europejsku”, 
zorganizowane przez PIE ED-Toruń, skierowane do uczniów 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w Inowrocła-
wiu. Warsztaty wpisywały się w kalendarz imprez Bydgoskie-
go Festiwalu Nauki, którego celem jest propagowanie idei kul-
tury oraz innych aspektów życia naukowego.  
Zajęcia poruszały tematykę aktywności obywatelskiej, bezro-
bocia wśród młodych ludzi oraz form przeciwdziałania temu 
zjawisku. Omówiono również kwestię staży, praktyk, wolonta-
riatu i szeroko pojętej mobilnością transgranicznej. W spotka-
niu uczestniczyło 30 osób, które już niedługo staną przed wy-
borem własnej ścieżki życiowej.  
Celem warsztatów było zaznajomienie młodzieży z perspekty-
wami, jakie jawią się przed nimi w związku z kontynuowaniem 
nauki, bądź podjęciem pracy w Europie. To bardzo ważne, 
zwłaszcza że większość osób ma trudności z odnalezieniem 
się na rynku pracy, jak również znalezieniem dla siebie odpo-
wiedniej inicjatywy. 



 Podróżujesz po świecie? Jesteś reporterem-amatorem? Wystartuj w konkursie firmy World Nomads. 
Do wygrania jest 10-dniowa wyprawa po Australii.  
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i studenci z całego świata, którzy lubią opisywać (w jęz. angielskim) 
odbywane przez siebie podróże. Zadaniem uczestni-
ków jest napisanie krótkiego tekstu (do 2500 zna-
ków), na jeden z poniższych tematów: Skąd ja się tu 
wziąłem?, Spotkanie, którego nigdy nie zapomnę i 
Odkryłem, że... 

Autorzy najciekawszych zgłoszeń wyruszą w 10-

dniową podróż po Australii, którą następnie opisze w 

swoich reportażach.  

Laureaci konkursu wezmą także udział w 3-dniowych warsztatach dla młodych pisarzy, organizowanych w 

Melbourne. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27 czerwca 2016 r. 

Więcej informacji o konkursie:  https://www.worldnomads.com/learn/travel-writing/scholarship/2016/ 

 

2. Europejczycy wobec migrantów 

 50 tys. euro – to kwota nagrody dla społeczeństwa obywatelskiego 2016. Tym razem oceniane będą 
inicjatywy w dziedzinie migracji. Organizatorem konkursu jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES). O nominacje mogą ubiegać się organizacje społeczeństwa obywa-
telskiego lub jednostki, których działania dotyczyły udzielania pomocy 

uchodźcom i migrantom. Zgłoszenia można nadsyłać do 9 września.  

Masowy napływ do Unii Europejskiej uchodźców z ogarniętych wojną lub 
słabo rozwiniętych krajów przybrał niespotykane dotychczas rozmiary i od 
prawie dwóch lat silnie wpływa na życie polityczne i społeczne w Europie. 
Zapewnienie tym ludziom jedzenia i schronienia, zapoznanie ich z nową 
rzeczywistością i różnicami kulturowymi oraz wspieranie ich w procesie 
integracji nadal stanowi istotne wyzwanie, któremu państwa członkowskie 
mogą sprostać jedynie dzięki spontanicznej i nadzwyczajnej pomocy ze 

strony obywateli i całego społeczeństwa obywatelskiego.  

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/160525_ekes_pl.htm 

3. Stypendium dla podróżników! 

 Rozpoczęła się rywalizacja o europejską nagrodę dla miast dostęp-
nych dla osób z niepełnosprawnością i seniorów — Access City Award 
2017. Aglomeracje położone na terenie UE mające co najmniej 50 000 
mieszkańców mogą zgłaszać się do 8 września 2016 r. W dotychczasowej 
historii konkursu, organizowanego od 2010 roku, nagrody lub wyróżnienia 
otrzymały 3 polskie miasta: Poznań, Gdynia i Kraków. 
 
29 listopada 2016 r. w Brukseli, w trakcie uroczystości zorganizowanej w 
ramach konferencji z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
Komisja Europejska rozda nagrody pięciu miastom, położonym na terenie 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda przypadnie miastom, 
które starają się zapewnić osobom z niepełnosprawnością i starszym do-
stęp do przestrzeni publicznych i prywatnych, takich jak budynki mieszkalne, place zabaw dla dzieci, miej-
sca pracy i komunikacja miejska, oraz do technologii komunikacyjnych.  
 
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/160601_access_city_pl.htm 

1. Access City Award 2017! 



 Kooperacja Unii Europejskiej z NATO, polityka wschodnia, zagrożenia hybrydowe – to niektóre za-
gadnienia omawiane podczas wizyty w Warszawie Federiki Mogherini. Wysoka Przedstawiciel UE ds. Zagra-
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, sze-
fem MSZ Witoldem Waszczykowskim oraz ministrem obrony Antonim 

Macierewiczem.  

- Z tego, co widzę w Brukseli, Polska jest bardzo mocnym państwem 
członkowskim, bardzo silnym członkiem rodziny. Wiem, jak silne prze-
konania mają Polacy na temat członkostwa w UE - powiedziała szefowa 
unijnej dyplomacji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. - Od-
wiedzam Polskę również dlatego, by przekazać jasny komunikat, iż to 
poczucie jest podzielane we wszystkich zakątkach UE. Fakt, że Polska 
przyczynia się do rozwoju UE w tak zdeterminowany sposób jest czymś, 
co bardzo cenimy. Z prezydentem Andrzejem Dudą szefowa unijnej dy-
plomacji rozmawiała także o udziale Polski w przezwyciężaniu kryzysów 

m.in. na Ukrainie. W tym kontekście omawiano również relacje z Rosją.  

Więcej informacji na: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/swiatowe-forum-na-rzecz-demokracji 

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim 

1.   Uczciwa gospodarka 

Dwa projekty z Polski uzyskały nagrody LIFE Best dla najlepszych działań na rzecz środowiska w 2015 r.  
W sumie w finale znalazło się 11 laureatów.  
– Te innowacyjne projekty dowodzą, że nawet działalność na skromną skalę 
może przynosić imponujące rezultaty, które można wykorzystać w innych 
krajach dla wspólnego dobra – mówił komisarz Karmenu Vella.  
Nagrody wyróżniają najbardziej efektowne i inspirujące projekty LIFE w 
dziedzinie ochrony przyrody i środowiska, których rozpowszechnianie było-
by najbardziej pożądane ze względu na korzystny wpływ na środowisko, 
pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz istotne korzyści dla obywateli 
Unii. Kryteria doboru najlepszych projektów akcentują ich wkład  w doraźne 
i długofalowe korzystne skutki dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, 
innowacyjny charakter i możliwości przeniesienia w inne regiony oraz ade-
kwatność w kontekście polityki i efektywność kosztową. 
 

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/160531_life_pl.htm 

 Nowe schematy biznesowe mogą w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu gospodarczego i two-

rzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej, o ile będą rozpowszechniane i rozwijane w sposób odpowiedzialny. 

KE przedstawiła wytyczne, których celem jest wspieranie konsumentów i władz 

publicznych w śmiałym uczestnictwie w gospodarce dzielenia się.  

Gospodarka dzielenia się rozwija się w szybkim tempie. W miarę jej rozpo-

wszechniania w Europie władze krajowe i lokalne przyjmują różne rozwiązania 

regulacyjne. To fragmentaryczne podejście do nowych schematów bizneso-

wych powoduje  wśród tradycyjnych podmiotów gospodarczych, podmiotów 

świadczących nowe usługi i konsumentów, a także może stanowić przeszkodę 

dla innowacji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Jak zapowie-

dziano w strategii jednolitego rynku. Komisja opublikowała wytyczne mające 

pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarki dzielenia się swoimi 

zasobami.  

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160602_collaboratice_pl.htm 

3. Polska nagrodzona za dbałość o środowisko! 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_en.htm


 W Europie sukcesywnie poprawia się jakość wody w kąpieliskach - współcześnie  93 proc. monitoro-

wanych akwenów spełnia wymagane normy. Polska nie odbiega od unijnej średniej, choć najczystszymi ką-

pieliskami mogą pochwalić się Luksemburczycy, Cypryjczycy, Maltańczycy, 

Grecy, Chorwaci, Włosi i Niemcy. Starania UE na rzecz zagwarantowania czy-

stej i zdrowej wody w kąpieliskach rozpoczęły się 40 lat temu, kiedy wydano 

pierwsze rozporządzenie w tej sprawie.  

Opublikowane roczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach 

przedstawia wartość prawodawstwa i lat inwestycji w infrastrukturę wodno-

ściekową oraz innych środków w zakresie zmniejszania zanieczyszczeń. Wyni-

ka z niego, że jakość wody w kąpieliskach stale się poprawiała dzięki czemu 93 

proc. monitorowanych kąpielisk w Unii Europejskiej spełniało minimalne nor-

my jakości wody w 2015 r.   

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/polskanews/160317_nawozy_pl.htm 

5. Pływajmy w czystej wodzie 

6. Dotacje dla firm społecznych! 

 Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) 
zawarły porozumienie w sprawie gwarancji na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Jego celem jest wsparcie 
minimum 60 przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie Środkowo-
wschodniej w ramach przygotowywanego przez Komisję Europejską pro-
gramu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

(EaSI).  

To nowe porozumienie gwarancyjne ułatwia TISE zapewnienie łącznie 8 mln 
euro co najmniej 60 przedsiębiorcom społecznym, z których wielu ma kło-
poty z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach. W ramach programu 
wspieranego przez UE przedsiębiorcy społeczni z takich sektorów jak re-
krutacja pracowników, sprawiedliwy handel i opieka nad dziećmi będą mo-
gli korzystać z pożyczek o obniżonej stopie procentowej, wymagających 
ograniczonych zabezpieczeń.  System gwarancji EaSI, który działa od 
czerwca 2015 r., jest finansowany przez Komisję Europejską, a zarządzany przez Europejski Fundusz Inwesty-

cyjny.   

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160317_roads_pl.htm 

 

 Komisja Europejska wspólnie z Facebookiem, Twitterem, YouTube i Microsoftem występują przeciwko 
mowie nienawiści w Internecie. Temu celowi ma służyć kodeks, który określa standardy postępowania.  
- Niedawne ataki terrorystyczne przypomniały nam o pilnej potrzebie zajęcia się problemem nielegalnego nawo-
ływania do nienawiści w Internecie – mówiła komisarz Vĕra Jourová.  
 
Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści, duże zna-
czenie ma dopilnowanie, by wdrażane przepisy prawa krajowego zawie-
rającą decyzję ramową Rady w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią 
były w pełni egzekwowane przez państwa członkowskie w świecie inter-
netowym, jak również poza nim. Choć skuteczne stosowanie przepisów 
zakazujących mowę nienawiści zależy od dobrze funkcjonującego sys-
temu egzekwowania sankcji przewidzianych w prawie karnym dla osób 
nawołujących do nienawiści, takim zabiegom powinny towarzyszyć 
działania mające zagwarantować, że pośrednicy online i platformy me-
diów społecznościowych będą  w stanie szybko i w stosownym terminie 
reagować na nielegalne nawoływanie do nienawiści w Internecie po 
otrzymaniu ważnego powiadomienia. Aby powiadomienie można było 
uznać za ważne, musi ono być dostatecznie precyzyjne lub odpowiednio uzasadnione.  
 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7877 

4. Przeciwdziałając nienawiści 

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

