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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 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA 

PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa przez PIEED-Warszawa. Więcej informacji  

 

AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE 

 

Propozycja wieloletniego budżetu UE  

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego budżetu dla Unii, która chroni, wspiera i 

broni. Według założeń KE budżet na lata 2021-2027 ma być nowoczesny, prosty i 

elastyczny. Więcej informacji 

 

Dokąd zmierzasz, Europo?  

Ruszyły konsultacje społeczne, w których Europejczycy mogą wypowiedzieć się, w jakim 

kierunku ma podążać Unia Europejska. Internetowa ankieta zawiera 12 pytań 

opracowanych przez grupę obywateli. Więcej informacji 

  

Twoje dane, Twoje prawa  

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym ekspert wyjaśnia zasady 

przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, a także obowiązki, jakie ciążą na 

podmiotach przetwarzających dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Więcej informacji 

 

UE czyli badania i innowacje  

KE przedstawiła swój wkład do nieformalnych rozmów, jakie przywódcy państw i rządów 

przeprowadzą w Sofii 16 maja 2018 r. na temat badań naukowych i innowacji oraz 

działań koniecznych do zapewnienia Europie konkurencyjności w świecie. Więcej 

informacji  
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Cyfrowy rynek dla wszystkich  

To niedopuszczalne, aby dane były zbierane z myślą o manipulowaniu opinią publiczną – 

mówi komisarz Věra Jourová niespełna dwa tygodnie przed wejściem w życie ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji 

Bezpieczne wizy do UE  

Komisja proponuje modernizację wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych 

zawierającej informacje na temat osób ubiegających się o wizę Schengen – w celu 

dostosowania go do zmieniających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz 

poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi UE. Więcej informacji 

 

Zatrute powietrze do Trybunału  

Sześć krajów członkowskich - Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Rumunia i Wielka 

Brytania – będą musiały tłumaczyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z 

nieprzestrzeganiem norm jakości powietrza. Więcej informacji 

 

Europa w bezpiecznym ruchu  

KE wprowadza ostatni pakiet działań służących modernizacji europejskiego systemu 

transportowego. - Mobilność przekracza nową granicę technologiczną – powiedział 

wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič. Więcej informacji 

 

Handel równoległy lekami  

Polska, Rumunia i Słowacja nie są już objęte postępowaniami w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie handlu równoległego lekami 

przeznaczonymi dla ludzi. Komisja Europejska podjęła decyzję o zamknięciu tych 

procedur. Więcej informacji 

 

Taniej online? Nie zawsze  

KE oraz krajowe organy ochrony konsumentów opublikowały wyniki kontroli 207 stron 

internetowych oferujących usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej, internetowe oraz 

streamingu audio i wideo. Okazało się, że w 163 przypadkach prawdopodobnie naruszono 

prawa konsumenckie. Więcej informacji  

 

Edukacja w sytuacjach nadzwyczajnych 

KE przyjęła nową ogólną strategię zmierzającą do zwiększenia finansowania edukacji w 

sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysach. Od początku 2019 r. ma ono sięgać 10 proc. 

wartości łącznego budżetu przeznaczonego na pomoc humanitarną. Więcej informacji 

 

Gospodarka bez odpadów?  

Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie 

recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się 

liderem w gospodarowaniu opadami i recyklingu, co jest drogą do stworzenia gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Więcej informacji  

 

Polisy lepiej gwarantowane  

Komisja Europejska zaproponowała wzmocnienie przepisów UE w sprawie ubezpieczeń 

pojazdów w celu lepszej ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem 

pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych. 

Więcej informacji 

 

Cydr z niższą akcyzą  

Komisja zapowiedziała zmianę przepisów regulujących podatek akcyzowy od alkoholu w 

UE, torując drogę ku przyjaźniejszemu otoczeniu biznesowemu, zmniejszeniu kosztów dla 

małych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją alkoholu oraz lepszej ochronie zdrowia 

konsumentów. Więcej informacji 
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Kto na drodze do euro?  

Bułgaria i Chorwacja spełniają już niemal wszystkie kryteria konwergencji - z wyjątkiem 

kursu walutowego – pozwalające na przystąpienie do strefy euro. KE przedstawiła 

przegląd postępów państw członkowskich na drodze do przyjęcia wspólnej waluty. Więcej 

informacji 

 

Morza i plaże bez plastykowych odpadów 

KE proponuje wprowadzenie nowych przepisów obejmujących 10 produktów, które 

najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza. Plastikowe patyczki kosmetyczne, 

sztućce, talerze, słomki, mieszadełka i patyczki do balonów – to przedmioty 

jednorazowego użytku stopniowo znikać z europejskiego rynku. Więcej informacji  

 

Woda z odzysku dla rolnictwa 

W związku z coraz częstszymi niedoborami wody w rolnictwie Komisja Europejska 

proponuje nowe przepisy, które mają stymulować i ułatwiać bezpieczne wykorzystanie do 

nawadniania ścieków niezdatnych do picia. - Największym wygranym będzie środowisko, 

gdyż wniosek przyczynia się do lepszego zarządzania naszym najcenniejszym zasobem – 

wodą – mówi komisarz Karmenu Vella. Więcej informacji 

 

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH 

 

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, 

Inteligentny Rozwój  

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji 

typu centra badawczo-rozwojowe. Więcej informacji 

 

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 

 

WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA 

Europa na wyciągnięcie ręki  

Masz 18 lat? Unia Europejska ma dla Ciebie coś specjalnego! W ramach inicjatywy 

#DiscoverEU możesz zawalczyć o jedną z 15 tys. kart travel pass i nawet przez miesiąc 

bezpłatnie podróżować po Europie. Nabór zgłoszeń rusza 12 czerwca. Bądź gotowy! 

Więcej informacji 

Europejska Nagroda Młodzieży 2018 

Do 15 lipca twórcy innowacyjnych projektów cyfrowych o charakterze społecznym mogą 

zgłaszać swoje kandydatury do Europejskiej Nagrody Młodzieży. W tym roku jury 

wybierze zwycięzców w dziewięciu kategoriach. Więcej informacji 

Młodzi zmieniają świat  

Masz pomysł na biznes, który wpisuje się w co najmniej jeden z Celów Agendy dla 

Zrównoważonego Rozwoju 2030 albo już prowadzisz taki biznes? Weź udział w Youth 

Citizen Entrepreneurship Competition! Więcej informacji 

Konkurs fotograficzny "Europa w moim regionie" 

Komisja Europejska zaprasza młodych ludzi do udziału w konkursie, którego celem jest 

ukazanie działań realizowanych w regionach w ramach projektów finansowanych przez 

UE oraz zbadanie znaczenia tych projektów dla społeczności lokalnych. Więcej informacji 
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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 

Jedna Europa, wiele historii  

Organizatorzy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zapraszają do dzielenia się 

opowieściami o projektach, inicjatywach i działaniach związanych z historią i tradycją 

europejskich regionów. Do zdobycia granty do 10 tys. euro. Więcej informacji  

 

Mondiali Antirazzisti – turniej we Włoszech 

Ruszył nabór drużyn zainteresowanych udziałem w festiwalu sportowym promującym 

postawy antyfaszystowskie. Więcej informacji 

Zostań jurorem Festiwalu Silhouette 2018  

Organizatorzy Festiwalu Silhouette 2018 poszukują członków kapituły Nagrody Młodego 

Europejskiego Jury. Jeśli kino to twoja pasja i przy okazji znasz francuski, aplikuj! Więcej 

informacji 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ 

 
21 nowych pojazdów dla SKM - będą dłuższe pociągi i nowe połączenia 

Na stołeczne tory wyjadą „Elfy” drugiej generacji. Dostarczy je bydgoska spółka PESA. 21 

maja w siedzibie Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, podpisano umowę na dostawę 

nowego taboru. Więcej informacji 

 

Warszawskie żółwie błotne przedłużą gatunek 

Pierwsze osobniki żółwi błotnych już w środę, 23 maja, wrócą do naturalnych warunków. 

W warszawskim zoo wzrasta nowa populacja tych gadów – to efekt prowadzonego od 

półtora roku projektu reintrodukcji gatunku. Więcej informacji 

 

Warszawiacy poznali księcia Niedźwiedzia 

„Książę Niedźwiedź” - ta mało znana warszawska legenda była motywem przewodnim 

pokazu, którym 1 maja stołeczny ratusz rozpoczął sezon w Multimedialnym Parku 

Fontann. Opowieść o miłości bardzo się podobała 35-tysiecznej publiczności, która 

przyszła obejrzeć premierę widowiska. Więcej informacji 

 

Jeszcze więcej rzeczy warszawskich 

Już niedługo otwarcie wystawy głównej Rzeczy warszawskie. To symboliczne zwieńczenie 

projektu modernizacji Muzeum Warszawy, trwającego od 2014 roku. Wystawa składa się 

z 7352 rzeczy w 21 gabinetach tematycznych. Wśród pokazywanych obiektów są 

oryginalne dzieła sztuki i rzeczy codzienne. Więcej informacji 

 

Powstaje EKOpark w Ursusie 

Ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające 

wodę opadową to elementy, które podkreślą ekologiczny charakter tzw. EKOparku. Na 

obszarach pofabrycznych Ursusa, rozpoczęła się jego budowa. Więcej informacji  
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