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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – WARSZAWA 

 

EWO "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału 

aktywności obywatelskiej" 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na Europejski Wykład 

Otwarty p: "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności 

obywatelskiej", który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali 

konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Więcej informacji 

 

AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE 

 

Right2Water - z inicjatywy obywateli 

Pierwsza w historii UE europejska inicjatywa obywatelska doczekała się przełożenia na 

propozycję ustawodawczą. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, które 

mają służyć poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej oraz lepszemu informowaniu 

obywateli. Więcej informacji 

 

Koniec z geoblokowaniem  

PE przyjął przepisy, które ułatwią transgraniczne zakupy w internecie. Nowe przepisy 

zapewnią konsumentom większą możliwość wyboru strony internetowej, na której chcą 

kupować towary lub usługi. Znacznie ograniczone zostaną bowiem praktyki handlowe 

polegające na blokowaniu dostępu do serwisu lub automatycznym przekierowywaniu na 

inną stronę klientów przebywających stale lub czasowo w innym państwie UE. Więcej 

informacji  

 

#SayNoStopVAW  

Każdego dnia okaleczanie narządów płciowych dramatycznie wpływa na życie i zdrowie 

kobiet i dziewcząt, również w UE. Obecnie we wszystkich krajach wspólnoty tego typu 

praktyki są uznawane za przestępstwo. Na całym świecie co roku ok. 200 mln dziewcząt 

jest narażonych na tego typu przemoc. Więcej informacji 
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Unia dla Bałkanów Zachodnich 

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii 

z 2017 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia dla 

Bałkanów Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie, 

potwierdzając tym samym europejską przyszłość regionu.  Więcej informacji 

 

Ekspansja gospodarki UE  

Polska gospodarka nadal będzie rozwijała się w tempie ponad 4%, rośnie zacznie jednak 

także inflacja – ocenia KE w swojej średniookresowej prognozie. W 2017r. stopy wzrostu 

w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego 

stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. Więcej informacji 

 

Miasta 2.0  

UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze 

prosperujących miast – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum 

Urbanistycznego w Malezji.  Więcej informacji 

 

Obronność inspiruje naukowców 

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. 

Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – 

ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. Więcej 

informacji 

 

Skuteczna Europa: Komisja przedstawia pomysły na bardziej skuteczną Unię 

Europejską 

W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 

23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg praktycznych działań, dzięki 

którym UE mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między 

przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE. Więcej informacji 

 

Uzasadniona pomoc państwa 

Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy 

zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. 

Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii. 

Więcej informacji 

 

Budżet z perspektywą  

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia 

warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną 

realizację priorytetów po 2020 roku. Więcej informacji 

 

Konsumenci i media społecznościowe  

Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach 

świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów.  Więcej informacji 

 

Eurobarometr 88: Polacy w Unii – umiarkowani optymiści  

Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – 

wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości 

nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro. 

Więcej informacji 

 

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH 

http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/unia-dla-ba%C5%82kan%C3%B3w-zachodnich
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/ekspansja-gospodarki-ue
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasta-20
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/obronno%C5%9B%C4%87-inspiruje-naukowc%C3%B3w
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/obronno%C5%9B%C4%87-inspiruje-naukowc%C3%B3w
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/skuteczna-europa-komisja-przedstawia-pomys%C5%82y-na-bardziej-skuteczn%C4%85-uni%C4%99-europejsk%C4%85
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/uzasadniona-pomoc-pa%C5%84stwa
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/bud%C5%BCet-z-perspektyw%C4%85
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/konsumenci-i-media-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/eurobarometr-88-polacy-w-unii-%E2%80%93-umiarkowani-optymi%C5%9Bci


RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów 

Bon na innowacje - RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN. Wniosek o 

dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą 

systemu elektronicznego MEWA 2.0 Więcej informacji 

RPO WM 2.1.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ 

projektów Informatyzacja bibliotek – RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 

Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do zasobów kultury 

poprzez informatyzację bibliotek celem świadczenia e-usług dla obywateli. Więcej 

informacji 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA 

Młodzi mają głos - konferencja w Brukseli  

Podczas konferencji "Why Europe Matters" młodzi ludzie z całej Europy spotkają się z 

przedstawicielami świata biznesu oraz europejskimi decydentami i będą rozmawiać o 

przyszłości Europy. Więcej informacji  

Studenci-innowatorzy do boju! 

Wystartowała piąta edycja konkursu Valeo Innovation Challenge. Studenci mają szanse 

zaprezentować swoje projekty samochodów przyszłości i zdobyć fundusze na założenie 

własnych start-upów. Pula nagród wynosi aż 200 tys. euro. Więcej informacji 

 

Instagramowy konkurs fotograficzny 

Parlament Europejski zaprasza młodych ludzi do udziału w instagramowym konkursie 

fotograficznym. Do wygrania wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodzieży, które odbędzie 

się w Strasbourgu na początku czerwca. Więcej informacji 

Muzyczne talenty poszukiwane! 

Chcesz zaistnieć na europejskiej scenie muzycznej? Zgłoś swój zespół i zagraj na 

festiwalu YO!Fest, który odbędzie się w Strasbourgu w ramach tegorocznej edycji 

European Youth Event (1-2 czerwca). Więcej informacji  

Program dla Młodych Liderów 

Masz od 21 do 26 lat? Wiesz, jak rozwiązać problemy współczesnego świata? Zgłoś się i 

weź udział w Europejskich Dniach na Rzecz Rozwoju. Temat tegorocznej edycji 

wydarzenia to "Kobiety i dziewczęta w walce o zrównoważony rozwój". Więcej informacji 

 

OFERTY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW DO 

PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 

EUROPE DIRECT 

 

Projekty międzynarodowe 

Na stronie internetowej Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa  

w zakładce „Projekty partnerskie” mogą Państwo znaleźć zaproszenia instytucji 

zagranicznych, poszukujących partnerów międzynarodowych, do wspólnej realizacji 

projektów. W celu uzyskania szczegółowej informacji o instytucjach poszukujących  

partnerów do projektów, prosimy o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej Europe 

Direct - Warszawa. Chętnie wspieramy także informacją osoby oaz instytucje planujące 

realizację projektów międzynarodowych. Więcej informacji 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-bon-na-innowacje-rpma-01-02-00-ip-01-14-075-18/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-informatyzacja-bibliotek-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialanie-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektow-informatyzacja-bibliotek-rpma-02-01-01-ip-01-14-071-17/
http://www.eurodesk.pl/szkolenia/mlodzi-maja-glos-konferencja-w-brukseli
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/instagramowy-konkurs-fotograficzny
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/muzyczne-talenty-poszukiwane
http://www.eurodesk.pl/projekty/program-dla-mlodych-liderow
http://europedirect.um.warszawa.pl/projekty-miedzynarodowe


 

EURODESK 

Turecka organizacja szuka partnerów  

Bursa City Council Youth Assembly Employment and Career Working Group przygotowuje 

projekt wymiany młodzieżowej dotyczącej cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie i 

poszukuje partnerów do jego realizacji. Więcej informacji 

Partnerzy do projektu poszukiwani  

Program: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna  

Szkoła Ekonomiczna "Ion Ghica" z Rumunii poszukuje partnerów do realizacji projektu 

ALL-PASS - Adequate learning leads to passion. Projekt będzie finansowany ze środków 

programu Erasmus+ w ramach partnerstw strategicznych na rzecz edukacji szkolnej. 

Więcej informacji 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ 

 

Unijne wsparcie na termomodernizację warszawskich budynków 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, żłobek i szkoły przejdą termomodernizację. 

Dzięki temu poprawi się ich efektywności energetyczna, a co za tym idzie ograniczony 

zostanie ich wpływ na środowisko. Warszawa otrzymała unijne wsparcie na realizację 

pięciu takich inwestycji. Więcej informacji 
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