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1. Szkolenia! 

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

Odwiedź nas na: 

 

   W marcu zorganizowaliśmy szkolenie z Europass dla nauczycieli z Torunia i okolic. W czasie 
warsztatów rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach związanych z wypełnianiem swoje CV. 

 
Patronem wydarzenia był Eurodesk, który przygotował materiały na szkolenie. 

 
Dziękujemy za udział i zapraszamy do dalszej współpracy! 

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


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

 

W marcu przeprowadziliśmy także lekcje europejskie. Zaprzyjaźniona szkoła w 
Chełmnie po raz kolejny otworzyła przed nami swoje drzwi.  

 

Nasze zajęcia oscylowały wokół podstawowych rozmówek na temat Unii Europej-
skiej. Rozmawialiśmy o językach urzędowych, krajach członkowskich, walucie czy 
też przywilejach jakie daje nam Unia Europejska.  

Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością tematyki unijnej.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli chcą Państwo aby podobne zajęcia odbywały się w Waszych szko-
łach—zapraszamy do współpracy.  
 
Wystarczy do nas napisać—europedirect-torun@byd.pl 
 
Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne spotkania! 

  

2. Lekcje europejskie—Chełmno 



W kwietniu wzięliśmy udział w targach pracy i edukacji w Toruniu i Włocław-
ku. Wystawiliśmy się z ofertą Europe Direct Toruń, Eurodesk Polska oraz 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Toruniu jak i ofertą szkoleniową w Bydgosz-
czy! 
Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. 

W trakcie kilku godzin rozdaliśmy wszystkie 
zabrane ze sobą materiały. 
 
Dziękujemy za zaproszenia i udaną współpracę. 
 
Razem zadbajmy o przyszłość. Edukujmy, 
wskazujmy możliwości! 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Targi, wszędzie targi! 

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 znowu będziemy w Chełmży. Jeśli są Państwo 
zainteresowani dyżurem eksperta w swojej miejscowo-
ści—wystarczy zebrać grupę kilku zainteresowanych, 
napisać do nas na adres europedirect-torun@byd.pl i 
umówić          spotkanie! Jesteśmy otwarci na propozy-
cje. 



Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie programu 
„Horyzont Europa”, przyszłego unijnego programu w zakresie badań naukowych i 
innowacji. Osiągnięte przez instytucje UE częściowe porozumienie polityczne musi 
jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. 

 

 
Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy, w 
wiedzę i nowe rozwiązania w celu utrzymania i poprawy europejskiego stylu życia. 
Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy ambitny cel, jakim jest pogłębienie 
europejskiego potencjału innowacyjnego, zapewnienie trwałego dobrobytu i zachowa-
nie naszej globalnej konkurencyjności. Program „Horyzont Europa”, zaproponowany 
przez Komisję w czerwcu 2018 r. jako część budżetu długoterminowego UE na lata 
2021–2027, jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań nauko-
wych i innowacji, dzięki któremu UE utrzyma się w czołówce światowych badań i innowacji. 

 

Więcej informacji: 
Komunikat prasowy na temat wniosku dotyczącego programu „Horyzont Europa”, czerwiec 2018 r. 
Nota informacyjna „Horyzont Europa”, czerwiec 2018 r. 
Zestawienie informacji na temat sukcesów UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, czerwiec 2018 r. 

„Horyzont Europa” – strona internetowa 

1. Horyzont Europa 

      
2. Kara dla Google! 
 

Komisja Europejska nakazała firmie Google zapłacenie grzywny w wysokości 1,49 mld euro 
za złamanie unijnych przepisów antymonopolowych. Firma Google nadużywa swojej domi-
nującej pozycji na rynku, bo w umowach ze stronami internetowymi osób trzecich stosuje 
wiele klauzul ograniczających. Uniemożliwiają one jej konkurentom zamieszczanie reklam 
w wynikach wyszukiwania na tych stronach. 

Kontekst 

Dzisiejsza decyzja jest skierowana do Google LLC (dawniej Google Inc.) i Alphabet Inc., spółki 
macierzystej firmy Google. 
Postępowanie Komisji w sprawie praktyk będących przedmiotem tej decyzji zostało rozpoczęte 
w ramach szerzej zakrojonego postępowania w sprawie wyszukiwarki Google'a (sprawa 39740). 
14 lipca 2016 r. Komisja przesłała firmie Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym poin-
formowała ją o swoim wstępnym ustaleniu, że Google nadużywa dominującej pozycji na rynku poprzez sztuczne ograniczanie 
na stronach internetowych osób trzecich możliwości wyświetlania reklam konkurencyjnych usług wyszukiwania. 
Zgodnie z artykułem 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i artykułem 54Porozumienia EOG nadużywa-
nie pozycji dominującej jest nielegalne. 

Kwoty zapłacone przez firmy, które łamią unijne przepisy antymonopolowe, trafiają do budżetu ogólnego UE. Tych pieniędzy 
nie przeznacza się z góry na konkretne cele, ale kwoty, jakie kraje członkowskie miałyby wpłacić do budżetu UE w kolejnym 
roku, są obniżane o kwotę pozyskaną z kar. Dlatego te kary finansowe stanowią wkład w finansowanie UE i odciążają podat-
ników. 

Więcej informacji na temat dzisiejszej decyzji można znaleźć na stronie poświęconej konkuren-
cjiw ogólnodostępnym rejestrze spraw (numer sprawy: 40411). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_pl.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_pl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation-success-stories_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/node/71880
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:12008E102
http://www.eftasurv.int/media/documents/Article-54.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411


 

3. Unia energetyczna—od wizji do rzeczywistości  

Z opublikowanego dzisiaj czwartego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że Komisja w pełni zrealizo-
wała swoją wizję strategii na rzecz unii energetycznej. Dzięki temu możliwe stało się zagwarantowanie wszystkim Europej-
czykom dostępnej, przystępnej cenowo, bezpiecznej, konkurencyjnej i zrównoważonej energii. 

Już teraz Europa przoduje w walce ze zmianą klimatu. Polityka europejska wdrażana w ciągu ostatnich pięciu lat we 
wszystkich obszarach sprawiła, że UE jest na dobrej drodze do pełnego wprowadzenia czystej energii i wykorzystania ofero-
wanych przez nią możliwości gospodarczych, tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy oraz do zapewnienia konsu-
mentom zdrowszego środowiska. 

Poza modernizacją europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej unia energetyczna przyczynia się do szybszego przejścia na 
czystą energię w kluczowych sektorach europejskiej gospodarki, zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia 
paryskiego, zapewniając jednocześnie transformację sprawiedliwą społecznie. Stworzenie odpornej unii energetycznej opartej na 
przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu i energii było jednym z priorytetów politycznych Komisji Jean-Claude'a Junckera. 
Dziś ogłaszamy pomyślne wdrożenie projektu, który w 2014 r. był jedynie wizją jednolitej, wzajemnie połączonej, bezpiecznej i 
zrównoważonej unii energetycznej. Sprawozdaniu towarzyszą dwa dokumenty ukazujące postępy poczynione w dziedzinie pozyski-
wania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. Jednocześnie Komisja przedstawia sprawozdanie z wdrażania 
strategicznego planu działania na rzecz baterii oraz komunikat w sprawie skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu 
podejmowania decyzji w unijnej polityce energetycznej i klimatycznej. 

Dalsze informacje: 
Notatka prasowa 
Dalsza dokumentacja: Priorytet dotyczący unii energetycznej – czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej 
Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospo-
darki 

Unia energetyczna i klimat 

4. Rozbudowa terminala  gazu ziemnego (LNG)  

128 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwe-
stowane w rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu. Ta inwestycja uzupełnia projekt 
budowy terminala LNG, który został dofinansowany przez UE w latach 2007-2013 dota-
cjami w wysokości 250 mln EUR. Od 2007 Unia Europejska zainwestowała 2 miliardy 
EUR w polską infrastrukturę energetyczną. 
 
Terminal regazyfikacji LNG w Świnoujściu jest największym obiektem skroplonego gazu ziemnego 
w Europie Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to inwestycja strategiczna dla interesów 
Polski, przyczyniająca się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego i poprawy bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. 
 
 
Baltic Pipe 
Nawet rozbudowany terminal LNG nie będzie wystarczający do pokrycia całkowitego zapotrzebo-
wania na energię. Dlatego Polska równocześnie stara się o większą dywersyfikację dostaw gazu. W 
ubiegłym tygodniu, 15 kwietnia 2019 r., podpisano umowę na dotację z unijnego Funduszu Spój-
ności w wysokości 215 mln EUR na budowę „Baltic Pipe”. Projekt Baltic Pipe to projekt infrastruk-
tury gazowej, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim 
łączącego Polskę i Danię z Norwegią. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1875_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en#documents
http://europa.eu/rapid/midday-express-15-04-2019.htm

