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1. Byliśmy w Kruszwicy! 

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

Odwiedź nas na: 

 

Za nami wyjazd na festyn lokalny w Kruszwicy. Malownicza okolica nad Gopłem to nie 
tylko Mysia Wieża, która  się może z legenda o księciu Popielu. To także istotna lokaliza-
cja w sprawie unijnych priorytetów—ochrony przyrody, problemu z kopalniami oraz czy-
stością powietrza. W ramach działań ED przyjechaliśmy na festyn z szeroką ofertą infor-
macyjną na temat funduszy europejskich, priorytetów Komisji Europejskich oraz aby po-

rozmawiać z mieszkańcami na tematy ich nurtujące.  
 

Dziękujemy za każdą rozmowę, za każdą opinię. Wrócimy w 2020! 
 

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


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

 

Rok rocznie Komisja Europejska w Polsce organizuje spotkanie sieci. Tym razem za-
witaliśmy do podkrakowskich Tomaszowic gdzie omawialiśmy działania na  rok 
2020.  

Wieczorem mieliśmy okazję poznać Kopalnię Soli w Wieliczce. 

Wszystkie nasze ustalenia poczynione na zjeździe poznają Państwo w czasie całego 
2020 roku. Trzymajcie kciuki za realizację wydarzeń! 

 

Widzimy się z nowymi pomysłami już wkrótce. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2. Byliśmy w Krakowie i Tomaszowicach 



W ramach polityki spójności Komisja przyjęła dwa główne projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, 
zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów. Do stycznia 2023 r. po-
winna zakończyć się realizacja obu projektów mających promować kolej jako czysty i ekologiczny środek transportu 
w Polsce. 

 

Prawie 838 mln euro na modernizację połączeń kolejowych między województwem śląskim a łódzkim 

Finansowane przez UE prace będą polegały na modernizacji części korytarza kolejowego o długości 214,5 km na od-
cinku Chorzów Batory – Zduńska Wola Karsznice, między województwem śląskim a łódzkim, w ramach transeuro-
pejskiej sieci transportowej. Poprawi to jakość usług w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich, przy czym 
zwiększy się bezpieczeństwo, a osoby o ograniczonej sprawności ruchowej będą mieć łatwiejszy dostęp do infrastruk-
tury kolejowej. 

 

Ponad 43 mln euro na poprawę krajowych usług transportu towarowego 

Środki te pomogą sfinansować zakup ponad 930 wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów koleją. 
Wagony te będą obsługiwać 91 połączeń kolejowych między terminalami morskimi i lądowymi na całym terytorium 
Polski. 

Celem jest przeniesienie przewozu towarów z dróg na tory kolejowe, co ma służyć ograniczeniu emisji dwutlenku 
węgla i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach poprzez zmniejszenie liczby jeżdżących po nich ciężarówek. 

3. Informacje z Unii 

4.Polityka spójności: UE przeznaczy 880 mln euro na modernizację 
polskiego systemu kolejowego 

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) są dziś współgospodarzami pierwszego światowego 
szczytu w sprawie szczepień, który odbywa się w Brukseli. Celem jest przyspieszenie globalnych działań, aby po-
wstrzymać rozprzestrzenianie się chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia, oraz opowiedzenie się 
przeciwko rozpowszechnianiu w skali globalnej nieprawdziwych informacji na temat szczepień. 
 

Więcej informacji: 
Pytania i odpowiedzi 
Dziesięć działań na rzecz szczepień 
Światowy szczyt w sprawie szczepień 

Strona internetowa dotycząca szczepień 

Specjalne badanie Eurobarometru nr 488 Stosunek Europejczyków do kwestii szczepień 

Zalecenie Rady w sprawie ściślejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5538
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_pl
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_pl
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_pl
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001

