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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – WARSZAWA 
 

Konkurs plastyczny „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym pokoleniom?” 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza uczniów szkół 

podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Kapsuła czasu. Co przekażę 

przyszłym pokoleniom?”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku  

Dziedzictwa Kulturowego 2018.  Więcej informacji 

 

EWO pt."Poznaj wolontariat międzynarodowy" 09.05.2018r. 

Europejski Wykład Otwarty pn. „Poznaj wolontariat międzynarodowy”, odbędzie się w 

środę 9 maja br. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości 

Smolna. Wstęp wolny! Więcej informacji 

 

AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE 

 

Tańsze przelewy w euro  

Przelewy w euro w takiej samej cenie w całej Unii. KE proponuje obniżenie stawek za 

dokonywanie płatności transgranicznych.  Więcej informacji 

 

Przestępca w chmurze 

Współcześni przestępcy i terroryści powszechnie wykorzystują wiadomości tekstowe, e-

maile i komunikatory. KE proponuje nowe przepisy, które ułatwią policji i organom 

sądowym dostęp do e-maili lub dokumentów znajdujące się w chmurze. Więcej informacji 

 
Chrońcie dzieci, szczepcie je!  

Komisja wydaje zestaw zaleceń dotyczących tego, jak UE może zacieśnić współpracę w 

dziedzinie zwalczania chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia. Więcej 

informacji 

 

Inicjatywa w rękach obywateli  

Już 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło europejską 

inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 roku. KE właśnie przyjęła 

swoje sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej. Więcej informacji  
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Praca bez raka  

KE zaproponowała wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć nowych 

substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których w bieżącej kadencji Komisji 

takie limity zostały już ustanowione bądź zaproponowane. Więcej informacji 

 

Romowie czyli Europejczycy  

Romowie cierpią nie tylko z powodu uprzedzeń, dyskryminacji i marginalizacji, ale często 

nie mają nawet dostępu do podstawowych zasobów – wskazują członkowie KE w związku 

z Międzynarodowym Dniem Romów. Więcej informacji 

 

Timmermans: chcemy kompromisu 

Frans Timmermans przyjechał do Polski na zaproszenie ministra spraw zagranicznych 

Jacka Czaputowicza. Podczas pobytu w Warszawie spotkał również z Mateuszem 

Morawieckim, ministrami w Kancelarii Prezydenta RP: Krzysztofem Szczerskim i Pawłem 

Muchą oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Więcej informacji 

 

Dezinformacja uderza w demokrację  

Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź 

Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu 

uzyskania korzyści np. politycznych. Więcej informacji 

 

Mniej ofiar na drogach  

W 2017 r. na drogach w UE zginęło 25 300 osób, tj. o 300 osób mniej niż w roku 2016 (-

2 proc.) i 6 200 mniej niż w roku 2010 (-20 proc.). Jednak osiągnięcie unijnego celu 

zmniejszenia o połowę w latach 2010–2020 liczby śmiertelnych ofiar wypadków 

drogowych będzie dużym wyzwaniem. Więcej informacji 

 

Nowy ład konsumencki  

Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec 

konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów 

przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje KE mające 

wzmacniać unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie. Więcej informacji 

 

VentureEU 

Komisja i EFI ogłosiły 6 funduszy, które otrzymają wsparcie UE w ramach inwestycji w 

rynek kapitału wysokiego ryzyka. Fundusze, wsparte przez środki UE w kwocie 410 mln 

euro, mają zebrać do 2,1 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych. Więcej informacji 

 

Żywność badana skrupulatnie  

Poprawa przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – KE 

przedstawiła wniosek legislacyjny, który odpowiada na oczekiwania wyrażone w 

europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Więcej informacji 

 

Polska debata o przyszłości Europy 

Ponad cztery piąte Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Takiej zgodności nie 

widać już, gdy pada pytanie o przyszłą pozycję Polski w zjednoczonej Europie. Dzisiaj 

podsumowujemy stan dyskusji o przyszłości Europy, zainicjowanej przez 

Przedstawicielstwo KE w Polsce w ubiegłym roku. Więcej informacji 

 

Plan inwestycyjny dla przyszłych lekarzy 

Instytucja szkolnictwa wyższego otrzyma z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 

kredyt w wysokości 100 mln PLN (23,4 mln EUR) na modernizację kluczowych obiektów 

głównego kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt jest objęty 

gwarancją w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Więcej informacji 
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UE otwarta na negocjacje  

Komisja zaleciła Radzie podjęcie decyzji o otwarciu negocjacji akcesyjnych z byłą 

jugosłowiańską republiką Macedonii i Albanią w związku z osiągniętymi przez te kraje 

postępami, z myślą o utrzymaniu i pogłębieniu obecnego tempa reform. Więcej informacji 

 

Unia bliżej Japonii i Singapuru  

KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym 

między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy 

etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień. Więcej informacji 

 

Pomoc dla detalistów  

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, 

zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych 

w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6 mln 

przedsiębiorstw. Więcej informacji 

 

Sygnaliści pod ochroną  

Niedawne skandale, takie jak Dieselgate, Luxleaks, dokumenty panamskie, jak również 

najnowsze doniesienia dotyczące Cambridge Analytica pokazują, że tzw. sygnaliści, czyli 

osoby zgłaszające zachowania nieetyczne, mogą odegrać ważną rolę w wykrywaniu 

nielegalnych działań. Więcej informacji 

 

Europejczycy oceniają sprawiedliwość  

Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz 

mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w 

dochodach – pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Więcej informacji 

 

Zdrowie w danych  

Dane dotyczące opieki zdrowotnej powinny być bardziej dostępne, podlegać wymianie, a 

jednocześnie być dobrze zabezpieczone – uznała KE formułując zestaw środków, które 

posłużą realizacji tego celu. Więcej informacji 

 

Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę  

Komisja Europejska przedstawiła szereg działań, które chce zrealizować, aby ułatwić 

obywatelom UE czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji (SI) i zwiększyć 

konkurencyjność UE na tym polu. Więcej informacji 

 

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH 

 

POIiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko  

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk 

przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków 

narodowych i obszarów Natura 2000. Więcej informacji 

 

RPO 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.1 Ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej  

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów - 80% kosztów kwalifikowanych 

projektu.Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 1 500 000,00 PLN. Więcej 

informacji 
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WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA 

 

„Moje społeczne miasto”: konkurs fotograficzny Grupy PES w Europejskim 

Komitecie Regionów 

W jaki sposób można zagwarantować, że każdy będzie się czuł częścią miasta? Jak 

„społeczne” jest Twoje miasto i co można zrobić, żeby było miejscem bardziej otwartym? 

Więcej informacji  

Bez pomysłu nie ma mowy!  

Trwa XVII edycja konkursu European Language Label, którego celem jest nagrodzenie 

najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się 

języków obcych. Zgłoszenia można wysyłać do 31 maja. Więcej informacji 

Konkurs wokół “Ody do radości” 

Melodię IX symfonii Beethovena zna chyba każdy Europejczyk. W ramach konkursu 

#Ode2Joy Challenge można pobawić się tym motywem i zaprezentować swoją własną 

interpretację utworu. Niekoniecznie muzyczną. Więcej informacji  

Feministyczna Szkoła Letnia w Brukseli  

European Women’s Lobby zaprasza młode feministki do udziału w tegorocznej edycji 

AGORY. Podczas 5-dniowych warsztatów będą miały okazję nawiązać kontakty oraz 

wymienić się doświadczeniami z innymi europejskimi aktywistkami.  Więcej informacji 

Podejmij inicjatywę! - szkolenie w Pradze 

"Co mogę zrobić, żeby zmienić rzeczywistość wokół siebie?" - odpowiedzi na to pytanie 

poszukają uczestnicy szkolenia pt. "Be Initiative". SALTO zaprasza na nie liderów 

młodzieżowych, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości. 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 

 

EURODESK 

 

Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim 

Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych 

obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu. Więcej 

informacji 

 

EU Aid Volunteers 

Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów 

zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie. 

Więcej informacji 
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Akademia Liderów 

Wsparcie wartościowych inicjatyw liderów młodzieżowych na rzecz lokalnych 

społeczności, połączone ze Szkołą Letnią i rozwojem osób realizujących autorskie 

projekty. Więcej informacji 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ 

 

Trwa budowa wiślanego pawilonu edukacyjnego 

Już na jesieni warszawiacy będą mogli odwiedzić pawilon, wieńczący projekt Life+ 

WislaWarszawska.pl. To właśnie tam dowiedzą się wszystkiego o bogactwie wiślanej 

przyrody. We wtorek, 17 kwietnia, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i 

wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję. Więcej informacji 
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