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1. Festiwal Nauki! 

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

Odwiedź nas na: 

 

   W maju, jak co roku braliśmy udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki. Tradycyjnie, nasze stano-
wisko pojawiło się na terenie WSG w Inowrocławiu. Dla odwiedzających przygotowaliśmy liczne 

atrakcje oraz przeprowadziliśmy lekcje europejskie. 
 

Dla najmłodszych pojawiło się koło europejskie i każdy mógł spróbować swoich sił. Niektóre 
pytania sprawiały trudności nawet dorosłym! 

 
Dziękujemy za udział w wydarzeniu i do zobaczenia za rok! 

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


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

 

W maju przypada Dzień Europy. W związku z tym przygotowaliśmy dla społeczności 
lokalnej wydarzenie na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
Pokazy europejskie, prelekcje oraz wata cukrowa. Czego chcieć więcej? 

W między czasie mieliśmy okazje udzielić krótkiego wywiadu: 

http://www.radiopik.pl/2,78005,europejskie-kolo-fortuny-i-inne-atrakcje-tak-
swi&s=1&si=1&sp=1 

 

W Toruniu natomiast mieliśmy okazje wystawić się z ofertą w czasie majówki.  

Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Punktualnie o 12 wybrzmiał 
hymn Unii Europejskiej wraz, z którym mieliśmy okazję wygłosić krótkie przemówie-
nie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fot.: facebook.com, profil prezydenta Miasta Torunia) 

  

2. Dzień Europy na kampusie WSG i w Toruniu 



Wyższa Szkoła Gospodarki obchodziła 30 lat istnienia. Jedną z imprez towa-
rzyszących obchodom jubileuszu zorganizowana została konferencja między-
narodowa. Mieliśmy okazję wygłosić referat na temat funkcjonowania sieci 
Europe Direct w województwie kujawsko-pomorskim. 
Zachęcamy do przeczytania krótkiej relacji na stronie WSG: 
http://www.wsg.byd.pl/relacja-z-jubileuszu-wsg.2554.html 
 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. 30 lat WSG! 

Od stycznia wprowadziliśmy nową formułę dyżurów 
eksperta. Do tej pory spotykaliśmy się w Toruniu, w 
naszym biurze. Tym razem działamy poza Toruniem     
i tak oto odwiedziliśmy pobliskie Chełmżę i Lisewo. 
W maju byliśmy w Chełmży. Jeśli są Państwo zaintere-
sowani dyżurem eksperta w swojej miejscowości—
wystarczy zebrać grupę kilku zainteresowanych, napi-
sać do nas na adres europedirect-torun@byd.pl i umó-
wić          spotkanie! Jesteśmy otwarci na propozycje. 



Do trzeciej rundy unijnego konkursu dla młodzieży DiscoverEU zgłosiło się prawie 95 
tys. młodych osób. Spośród nich wyłoniono około 20 tys. osiemnastolatków, którzy 
otrzymają bilety DiscoverEU. Laureaci będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową po-
dróż między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. 

W trzeciej rundzie konkursu DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi z 
wszystkich państw członkowskich UE. Zgłoszenia były przyjmowane przez dwa tygodnie, 
do 16 maja 2019 r. Laureaci zostali wybrani na podstawie kryteriów konkursowych i z 
uwzględnieniem limitów biletów na każdy kraj UE. 

Komisarz Tibor Navracsics, odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, po-
wiedział: W tym miesiącu inicjatywa DiscoverEU obchodzi swoją pierwszą rocznicę. W 
ciągu jednego roku do konkursu zgłosiło się około 275 tys. młodych Europejczyków, a 50 
tys. z nich przyznano bilety na podróż. Jestem dumny, że coraz więcej młodych ludzi poznaje naszą bogatą historię i kulturę, nawiązuje kon-
takty z młodzieżą za granicą, uczy się niezależności i samodzielności, dzieli się swoimi doświadczeniami i emocjami, a przy tym również od-
krywa samych siebie. 

Ze zwycięzcami trzeciej rundy skontaktuje się teraz agencja pośrednicząca w rezerwacji biletów. Laureaci będą mogli podróżować w poje-
dynkę lub w grupie do pięciu osób. Podróż może trwać do 30 dni i musi odbyć się w okresie między 1 sierpnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r. 
Większość laureatów będzie podróżować koleją, ale w wyjątkowych przypadkach możliwe będzie skorzystanie z innych środków transportu. 

Laureaci otrzymają ponadto wsparcie i porady w takich kwestiach jak zrównoważona turystyka, dowiedzą się także, na czym polega ro-
la ambasadora DiscoverEU. Jako ambasadorzy DiscoverEU zostaną poproszeni o umieszczenie swoich relacji z podróży w serwisach społecz-
nościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub wystąpienie z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Będą 
mogli również kontaktować się z innymi laureatami konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych i dzielić się z nimi swoimi do-
świadczeniami. 

Laureaci zostaną też zaproszeni do udziału w pierwszej edycji spotkań DiscoverEU, które odbędą się w różnych miejscach w całej Europie i 
będą poświęcone tematom takim jak zrównoważony rozwój czy dziedzictwo kulturowe. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Nijmegen 
(Holandia) w dniach 12–13 lipca, a jego tematem będzie zrównoważony rozwój. 

Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed końcem tego roku – do wygrania będzie kolejnych 20 tys. biletów DiscoverEU. 

Kontekst 

Konkurs DiscoverEU oferuje łatwo dostępną możliwość odbycia podróży młodym osobom zgłaszającym się w swoim imieniu lub w małych 
grupach, w tym pochodzącym ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Inicjatywa daje osiemnastolatkom szansę poznania 
dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy, nawiązania znajomości z rówieśnikami oraz odkrycia, czym jest dla nich tożsamość euro-
pejska. Konkurs ogłoszono po raz pierwszy w czerwcu 2018 r. w następstwie wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego działania przy-
gotowawczego o budżecie na rok 2018 wynoszącym 12 mln euro. 

W pierwszych dwóch rundach możliwość podróżowania po Europie zaoferowano około 30 tys. młodych ludzi. Na rok 2019 r. Parlament 
Europejski zatwierdził dla inicjatywy DiscoverEU budżet w wysokości 16 mln euro. Komisja planuje ogłosić następną rundę konkursu przed 
końcem 2019 r. Konkretne daty i dalsze informacje zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na Europejskim Portalu Młodzie-
żowym. 

Zważywszy na zainteresowanie, jakim się cieszy konkurs DiscoverEU wśród młodych ludzi, Komisja stara się ulepszyć tę inicjatywę w oparciu 
uwagi laureatów i głównych zainteresowanych stron. Uwagi nadesłane dotąd przez prawie 5,5 tys. uczestników pierwszej rundy pokazują, 
że uważają oni udział w inicjatywie DiscoverEU za cenne i integracyjne doświadczenie, sprzyjające aktywności obywatelskiej, rozwojowi 
osobistemu i nabywaniu umiejętności. Podróżowanie jest dla młodych ludzi okazją do budowania pewności siebie i rozwijania ważnych 
kompetencji, takich jak: znajomość języków obcych, umiejętności międzykulturowe, interpersonalne i organizacyjne, zdolności dostoso-
wawcze, odporność, rozwiązywanie problemów czy współpraca w grupie. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie Discove-
rEU, nie byłoby ich stać na bilet. Niektórzy z nich udali się w pierwszą w życiu podróż bez rodziców lub opiekunów. 

1. DiscoverEU 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_pl.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://europa.eu/youth/discovereu/rules/quota-per-country_pl
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_pl#question-64614
https://www.facebook.com/events/424233538139976/
https://www.facebook.com/events/424233538139976/
https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://europa.eu/youth/discovereu_pl


 

2. Nowe stawki za rozmowy i SMSy 

Od 15 maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wia-
domości SMS w obrębie UE. Konsumenci dzwoniący ze swojego kraju do innego państwa UE zapłacą mak-
symalnie 19 centów za minutę (plus VAT) i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT). 

Po zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. te nowe maksymalne stawki za rozmowy międzynaro-
dowe i SMS w obrębie UE stanowią wynik ogólnounijnego przeglądu przepisów w dziedzinie telekomunikacji, 
który ma wzmocnić koordynację w obszarze łączności elektronicznej i zwiększyć rolę pełnioną przez Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). 

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział:  Maksymalne stawki 
za rozmowy w obrębie UE stanowią namacalny przykład wpływu jednolitego rynku cyfrowego na codzienne 
życie mieszkańców Unii. Budowa jednolitego rynku cyfrowego doprowadziła do powstania 35 nowych praw i 
swobód cyfrowych. Ogółem te nowe przepisy w dziedzinie telekomunikacji pomogą Unii zaspokoić rosnące 
potrzeby Europejczyków w zakresie łączności i zwiększą konkurencyjność UE.  

  

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła:  Po zniesie-
niu opłat roamingowych w 2017 r. Unia wprowadziła właśnie środki przeciwko wygórowanym opłatom za 
połączenia międzynarodowe. Te dwa działania zapewniają europejskim konsumentom skuteczną ochronę 
przed szokująco wysokimi rachunkami za połączenia telefoniczne realizowane w obrębie Europy. To tylko jed-
na z wielu konkretnych korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego. 

Nowe przepisy dotyczące rozmów międzynarodowych mają rozwiązać problem znacznych różnic cenowych, 
które dotychczas odnotowywano między poszczególnymi państwami członkowskimi. Średnio standardowa 
cena wewnątrzunijnego połączenia do sieci stacjonarnej lub komórkowej była trzy razy wyższa niż standar-
dowa cena krajowego połączenia, a standardowa cena wewnątrzunijnej wiadomości SMS – ponad dwa razy 
wyższa niż wiadomości krajowej. W niektórych przypadkach standardowa cena połączenia wewnątrzunijne-
go może być nawet dziesięć razy wyższa od standardowej ceny połączeń krajowych. 

Z aktualnego badania Eurobarometru dotyczącego połączeń międzynarodowych wynika, że 42 proc. respon-
dentów kontaktowało się w ciągu ostatniego miesiąca z osobą w innym kraju UE. 26 proc. respondentów 
stwierdziło, że korzysta w tym celu z telefonu stacjonarnego, komórkowego lub SMS-a. 

Operatorzy telekomunikacyjni w całej UE mają obowiązek poinformować konsumentów o nowych stawkach 
maksymalnych. Nowe stawki zaczną obowiązywać we wszystkich 28 krajach UE od 15 maja, a wkrótce potem 
także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. 

Stawki maksymalne dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych. Klienci biznesowi nie są objęci tą formą re-
gulacji cen, gdyż wielu operatorów proponuje odrębne, specjalne oferty przeznaczone dla tej grupy użytkow-
ników. 
Po zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r. Europejczycy cieszą się obecnie skuteczną ochroną 
przed szokująco wysokimi rachunkami za połączenia telefoniczne, niezależnie od tego, czy dzwonią z kraju, 
czy też przebywając za granicą. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2221
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1590_pl.htm

