
N A Z W A  F I R M Y  

Punkt Informacji Europejskiej  

Europe Direct - Toruń  

przy Wydziale Technicznym WSG 

 

ul. Grunwaldzka 25b  

87-100 Toruń 

tel. 52 567 00 09  

e- mail.: europedirect-torun@byd.pl  

 

Strona internetowa:  

www.europedirect-torun.byd.pl  

Dyrektor Punktu Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Toruń:  

 

dr Karolina Marchlewska – Patyk  

 

Koordynator Punktu: 

Martyna Kuligowska   

 

Nr 10/2016 

1. Spotkania Klubu Liderów Młodzieżowych!  

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

 

Odwiedź nas na: 

Jesteś młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić kompetencje 

liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów Młodzieżowych,               

działającego przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń!!! Kolejne spotkanie odbędzie się 

w czwartek, 3 listopada o 15:30!  

 

Forma zajęć w ramach KLM: spotkania odbywają się dwa razy w mie-

siącu, mają formę interaktywną, opartą na dyskusji nt. aktualnych kwe-

stii europejskich. 

Jak się zgłosić? To proste! Wystarczy przesłać zgłoszenie na ad-

res: europedirect-torun@byd.pl lub skontaktować się telefonicznie  

(52 567 00 09) z biurem Europe Direct - Toruń.  

Idea działania KLM: 

 promowanie wartości demokratycznych, 

otwartości, tolerancji 

 promowanie postaw przedsiębiorczych  

Co zyskujesz dzięki uczestnictwu? 

 wiedzę nt. możliwości, jakie stwarza  

młodym ludziom Unia Europejska, 

 dostęp do aktualności nt. programów 

grantowych, możliwości podjęcia nauki, 

pracy, stażu za granicą, wyjazdu na wo-

lontariat;   

 Spotkania Klubu Liderów Młodzieżowych już trwają! 
Włącz się w działania! KLM to okazja do zdobycia doświadcze-

nia, które bez problemu możesz zamieścić w swoim CV.  
Pomożemy Ci rozwinąć swoje zainteresowania! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

3. Spotkanie z ekspertem — 18 października 2016 

 Zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkanie z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędzie się ono 18 października 2016r. (środa) w godzinach 
od 15.00 do 18.00 w Inowrocławiu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu, przy ul. Poznań-
skiej 43, sala nr 1. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 
spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy biura, 
mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

 23.09.2016 r. w Zespole Szkół w Tucznie odbyły 
się warsztaty w ramach Europejskiego Dnia Języków, 
przeprowadzone przez pracowników Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Toruń. W poprowadzenie 
wydarzenia zaangażowali się nauczyciele języków ob-
cych, którzy przygotowali uczestników do poszczegól-
nych rozgrywek. 
Uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, z których każ-
da brała udział w różnego rodzaju konkursach i zawo-
dach, dzięki którym można było poszerzyć swoją wiedzę 
o Unii Europejskiej. W pierwszej części zostało przepro-
wadzone seminarium na temat tego, dlaczego warto 
uczyć się języków oraz tego, w jaki sposób mogą się nam 
przydać w życiu prywatnym i zawodowym. Po skończonej 
prezentacji nastąpił quiz wiedzy o państwach członkow-
skich UE, którego celem było zaktywizowanie uczestni-
ków spotkania, a także przygotowanie ich do kolejnego 
zadania, którym była gra językowa „bingo”, poprowadzo-
na w języku angielskim.  W tej części imprezy uczestnicy 
musieli w jak najszybszym czasie odnaleźć konkretne 
osoby, do których pasowały wszystkie stwierdzenia na 
planszy.  

Na zakończenie odbiorcy wydarzenia wzięli udział w roz-

grywce sportowej „dwa ognie”, po której zwycięzcy otrzy-

mali nagrody oraz certyfikaty przygotowane przez pra-

cowników PIE ED-Toruń.  

2. Europejski Dzień Języków w Tucznie 

 Punkt informacji europejskiej ED  - Toruń zapra-

sza nauczycieli ze wszystkich szkół w Toruniu i okolicach 

do współpracy przy organizacji lekcji europejskich z za-

kresu komunikacji, roli  w UE, a także zasad integracji  

oraz historii wspólnoty. Po dokładnym uzgodnieniu termi-

nu i charakteru spotkania, pracownicy punktu ED - Toruń 

postarają się przygotować odpowiednie ćwiczenia, zaba-

wy oraz gry zespołowe, które wprowadzą uczniów w te-

mat zajęć. Po każdych zajęciach najbardziej aktywni 

uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi gadżetami.  

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: europedirect-

torun@byd.pl, bądź też telefonicznie: (52) 567 00 09 .

4. Uwaga nauczyciele! Lekcje europejskie — reaktywacja! 
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1. Pobudź młodych do decydowania! 

 Młodzi ludzie z całego świata, studiujący za granicą lub planujący wyjazd w tym celu, mogą wziąć udział 
w konkursie Travel Video Contest 2016.  
Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu (do 5 min.), wyjaśniającego powody, dla których chcą 
podróżować lub studiować w innym kraju. Osoby, które już rozpoczęły naukę poza granicami Polski  mogą 
opowiedzieć w filmie o swojej wymarzonej podróży. Autor najlepszego materiału otrzyma nagrodę w wysokości 
4 tys. dolarów. Przygotowano również niespodzianki dla 
zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.  
 
Warto dodać, że zwycięzca za otrzymane pieniądze wy-
jedzie w podróż, podczas której będzie musiał opisywać 
swoje przygody na blogu (co najmniej jeden wpis tygo-
dniowo). 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 16 października 2016 r. 

 

Więcej informacji: http://www.internationalstudent.com/contest 

2. Pieniądze dla naukowców! 

3. Nakręć film i ruszaj w świat! 

 Europejska sieć ERYICA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów promujących e-
aktywność młodzieży. To część projektu EUth, którego ideą jest zwiększenie zaangażowania Europejczyków 
w mechanizmy podejmowania decyzji. 
Granty w wysokości 10 tys. euro otrzyma dziesięć najlepszych przedsięwzięć służących budowaniu i umac-
nianiu porozumienia między młodymi ludźmi a decydentami, 
z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dostępnych na porta-
lu opin.me. 
 
Portal ten oferuje wiele różnego rodzaju narzędzi umożliwia-
jących realizację projektów popularyzujących e-aktywność 
młodych ludzi. Zamiast urządzać dyskusje za zamkniętymi 
drzwiami dotyczące np. obiektów rekreacyjnych dla młodzie-
ży, można, dzięki narzędziom opin.me, przeprowadzić proces 
gromadzenia pomysłów oraz głosowania przez Internet. 
Projekty w konkursie mogą składać pozarządowe organizacje młodzieżowe posiadające osobowość prawną, 
prowadzące działalność non-profit w dowolnym kraju Rady Europy. Wnioski będą przyjmowane do 31 grud-
nia 2016 r. 
 
Więcej informacji na : http://www.euthproject.eu/open-call 

 Do 18 października można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach pro-
gramu Starting Grants, realizowanego przez Europejska Radę ds. Badań Naukowych (ERC). 
O wsparcie mogą się ubiegać wybitni badacze, którzy rozpoczynają 
właśnie prowadzenie niezależnych zespołów lub programów badaw-
czych.  
Jest to niebywała okazja do podniesienia jakości wykonywanych ba-
dań, a także do zwiększenia nakładu finansowego, niezbędnego przy 
wykonywaniu bardziej złożonych doświadczeń.  
 
Grant mogą uzyskać osoby dowolnej narodowości, pracujący w kra-
jach UE lub krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 
2020. 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 października 2016 r. 
 
Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-stg.html 

http://opin.me/
http://opin.me/
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 Instrumenty finansowe dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 to główny 
temat konferencji, która odbędzie się w Warszawie w poniedziałek 24 października. Gościem specjalnym 
sympozjum będzie Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komi-
sji Europejskiej.  
 
W trakcie makroregionalnej konferencji zaproszeni goście będą mogli 
powiększyć swoją wiedzę, jak instrumenty finansowe mogą pomóc osią-
gać cele Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), a także posłuchać o dotychczasowych doświad-
czeniach z tymi instrumentami m.in. w rolnictwie i agrobiznesie. 
 
Inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego i instytucje zarządzają-
ce przedstawią konkretne przykłady wdrażania instrumentów finanso-
wych. Uczestnicy otrzymają informację o doradztwie i innych formach 
wsparcia oferowanego przez fi-compass, Komisję Europejską i Grupę 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
 
Miejsce: Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa 

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/160831_ey_2018_pl 

1. Nowoczesne sposoby finansowania rolnictwa  

2.  Europejscy ambasadorowie  UE 

 Dzięki inicjatywie EU Aid Volunteers możesz poświęcić się pomocy humanitarnej na świecie, zosta-
jąc wolontariuszem, na platformie on-line!  Nie musisz wychodzić z domu! Czas udziału w projekcie wynosi 
od 1 do 18 miesięcy.  
Program EU Aid Volunteers łączy wolontariuszy i organizacje z różnych 
krajów, w celu zapewnienienia niezbędnej pomocy tym, którzy najbardziej 
jej potrzebują m.in. społeczeństwom dotkniętym katastrofami naturalnymi. 
Wolontariusze pracują na różnych stanowiskach i w różnych sektorach np. 
pomagają w zarządzaniu projektami, komunikacji czy logistyce. 
 

Jeśli chcesz wziąć udział w programie EU Aid Volunteers, musisz mieć 

ukończone 18 lat oraz być obywatelem lub posiadać status rezydenta dłu-

goterminowego UE. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymają szko-

lenie, zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz dodatkowo będą mo-

gły podjąć dodatkowe szkolenia w jednej z europejskich organizacji humanitarnych.  

Więcej informacji na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/search/vacancies_en 

 Wystartowała kolejna edycja programu studenckich Ambasadorów Karier UE. W ciągu roku akademic-
kiego 2016/17 podczas spotkań, warsztatów i konferencji będą informować o możliwościach podjęcia pracy w 
unijnych instytucjach. Przed objęciem obowiązków nowi Ambasadorzy 
wzięli udział w specjalnym szkoleniu, przy okazji którego odwiedzili 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
 
28 września odbyło się specjalne szkolenie dla nowo wybranych Ambasa-
dorów, przeprowadzone przez przedstawicieli EPSO wraz z Biurem Poli-
tycznym MSZ. Przy tej okazji, Ambasadorowie odwiedzili także Przedsta-
wicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE). 
Podczas spotkania Ambasadorowie dowiedzieli się jak wygląda proces 
rekrutacyjny do unijnych struktur "od kuchni", o czym mówił kierownik 
Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Witold Naturski.  
 

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/epso/ambassadors/students/about/about_en.htm 

3. Chcesz zostać wolontariuszem? To jest Twój czas! 

https://www.fi-compass.eu/


4. Ochrona granic Unii  

 Terroryzm, globalizacja, migracja i kryzys gospodarczy – to główne wyzwania, jakie stoją dzisiaj przed 
Europą – mówił w Sopocie Frans Timmermans. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uczestni-
czył w gali otwarcia 6. Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).  
 
Przedstawiciel KE mocno akcentował osiągnięcia Polski. – Jeśli spojrzymy na 
Polskę od początku lat 90., to myślę, że możemy być dumni z tego co widzimy. 
Polska i większość jej sąsiadów znalazła nowy dom w strukturach Unii Europej-
skiej i NATO. W ciągu ostatnich 25 lat Polska mogła cieszyć się bezprecedenso-
wym okresem bezpieczeństwa, dobrobytu i wzrostu. Jeśli patrzę na Polskę dzi-
siaj, to widzę silną gospodarkę, dynamiczne, rozwijające się miasta, widzę mło-
dych ludzi uczących się, prących do przodu, korzystających ze swobód, które 
oferuje otwarta i tolerancyjna Europa bez wewnętrznych granic. 
 

W czwartek 29 września Frans Timmermans uczestniczył w dyskusji pt. "Polska 

i Unia Europejska – wspólne wyzwania i perspektywy". Po skończonej konferen-

cji zwiedził Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotkał się z byłym prezydentem RP, laureatem Pokojo-

wej Nagrody Nobla, Lechem Wałęsą.  

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/poland/news/160929_efni_pl 

 

 

 Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej w  czasie oficjalnie rozpoczęła działalność. Zbudo-
wana na bazie Fronteksu będzie monitorowała granice zewnętrzne UE i współpracowała z państwami członkow-
skimi w celu sprawnej identyfikacji i wyeliminowania wszelkich potencjalnych zagrożeń.  
- Od dziś granice zewnętrzne UE jednego państwa członkowskiego są zewnętrznymi granicami wszystkich 
państw członkowskich – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos. 
 
Inauguracja nowej agencji, z siedzibą w Warszawie, odbyła się na przejściu gra-
nicznym Kapitan Andreevo, znajdującym się na granicy zewnętrznej Bułgarii z 
Turcją. W ramach tego wydarzenia przewidziano prezentację zespołów agencji 
oraz pokaz jej pojazdów i wyposażenia. 
Komisarz ds. migracji, Dimitris Avramopoulos powiedział:  
- Dzisiejszy dzień stanowi niezmiernie ważną datę w historii zarządzania europej-
skimi granicami. W okresie krótszym niż rok ustanowiliśmy prawdziwy system 
europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, stanowiący urzeczywistnienie za-
sad solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi 
i Unią. Właśnie tego rodzaju działań na szczeblu europejskim potrzebujemy, by 
sprostać wyzwaniom XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i migracji. 
 

Więcej informacji na: http://ec.europa.eu/poland/node/6621_pl 

 Przygoda z nauką języków obcych może czasem zacząć się nieoczekiwanie i nagle. O tym, jak zaczął 
naukę języka polskiego, a także jakie trudności napotkał i jak sobie z nimi poradził opowiedział na spotkaniu 
„Z Widokiem na język obcy” Steffen Möller. Wydarzenie odbyło się 26 września w ramach Europejskiego Dnia 
Języków we Wrocławiu. 

Steffen Möller, znany aktor, pisarz nauczyciel języka niemieckiego i wykładowca uniwersytecki, po raz pierw-

szy przyjechał do Polski w 1994 na kurs języka polskiego w Krakowie. Przy-

jazd umotywowany był ciekawością i odbył się niemalże przypadkowo: stojąc 

przed tablicą informacyjną na uniwersytecie w Berlinie znalazł ogłoszenie o 

kursie języka w Polsce. 

Spotkanie ze Steffenem Möllerem odbyło się w ramach cyklu „Z Widokiem na 

Europę” z okazji Europejskiego Dnia Języków( EDJ). Dzień Języków, obcho-

dzony 26 września, ustanowiony został z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku 

celem promocji różnorodności językowej starego kontynentu, obejmującej 

200 języków europejskich, 24 oficjalne języki UE, 60 języków mniejszości na-

rodowych i języków regionalnych oraz wielu innych języków, używanych na całym świecie. 

Więcej informacji na stronie: http://edl.ecml.at/ 

5. Timmermans o perspektywach dla Europy 

6. Obcy język polski 


