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Znamy wyniki konkursu plastycznego „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym 

pokoleniom?” 

Z radością informujemy, iż w piątek, 15.06.2018 r., Komisja Konkursowa dokonała oceny 

prac nadesłanych na konkurs plastyczny pt. „Kapsuła czasu. Co przekażę przyszłym 

pokoleniom?”, organizowany przez PIEED-Warszawa w ramach obchodów Europejskiego 

Roku Dziedzictwa Kulturowego. Więcej informacji 

 

AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE 

 

Turysta z pakietem i ochroną 

Od niedzieli 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne będą 

korzystać ze zwiększonych praw konsumenta. Więcej informacji 

 

Niezdecydowani urlopowicze 

Odstąpienie od umowy to uprawnienie, z którego bardzo chętnie korzystają konsumenci. 

W przypadku planowania urlopu nie zawsze jednak możemy na nie liczyć. Europejskie 

Centrum Konsumenckie (ECK) wymienia, z jakich wakacyjnych zakupów i rezerwacji 

nie możemy się wycofać. Więcej informacji 

 

Unia pomaga solidarnie  

12,2 mln euro z Funduszu Solidarności UE może liczyć Polska w ramach pomocy w 

likwidowaniu zniszczeń spowodowanych burzami i ulewnymi deszczami w sierpniu 2017 r. 

Wsparcie otrzymają również Grecja, Litwa i Bułgaria, które w ubiegłym roku także 

doświadczyły klęsk żywiołowych. Więcej informacji  

 

UE inwestuje w infrastrukturę transportową w Polsce 

W Świnoujściu 180 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomoże w 

zbudowaniu długo oczekiwanego tunelu pod rzeką Świną. Z kolei warszawski Gocław 

otrzyma wsparcie na budowę linii tramwajowej, łączącej tę południową część stolicy z 

centrum. Więcej informacji 

 

Fundusze na nową dekadę 

Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE – to nowy element na mapie funduszy 

europejskich, jakie będą dostępne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. 

Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie dysponował budżetem w wysokości 101,2 mld 

euro. Więcej informacji 

http://www.facebook.com/EuropeDirectWarszawa
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/znamy-wyniki-konkursu-plastycznego-%E2%80%9Ekapsu%C5%82-czasu-co-przeka%C5%BC%C4%99-przysz%C5%82ym-pokoleniom%E2%80%9D
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/turysta-z-pakietem-i-ochron%C4%85
https://konsument.gov.pl/aktualnosci/niezdecydowani-urlopowicze/
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/unia-pomaga-solidarnie
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/ue-inwestuje-w-infrastruktur%C4%99-transportow%C4%85-w-polsce
http://www.europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/fundusze-na-now%C4%85-dekad%C4%99


 

Erasmus dwa razy większy 

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie 

finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 

2021–2027 nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie 

finansowania. Więcej informacji 

 

Polscy laureaci Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Forum Żydów Polskich i Alicja Szatkowska zostali 

laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2018 za szczególne dokonania lub 

wyjątkowe zaangażowanie w działalność odzwierciedlającą wartości wynikające z Karty 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Więcej informacji  

 

Kosmiczna przyszłość Europy  

16 mld euro – tyle w przyszłym budżecie UE ma być przeznaczonych realizację programu 

kosmicznego łączącego istniejące i nowe inicjatywy w tym obszarze. - Będziemy 

utrzymywać i modernizować Galileo i Copernicus, upowszechniać korzystanie z danych 

pozyskanych w przestrzeni kosmicznej. Więcej informacji 

 

Łącząc Europę na nową dekadę 

Komisja Europejska proponuje kontynuację instrumentu „Łącząc Europę”. W jego ramach 

realizowany jest m.in. projekt Rail Baltica, mający połączyć pięć milionów ludzi w regionie 

Morza Bałtyckiego. Więcej informacji  

 
Korpus ludzkiej solidarności 

1,26 mld euro ma wynosić budżet Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2020-

2027. Zgodnie z propozycją KE, program umożliwi co najmniej 350 tys. młodych 

Europejczyków wspieranie społeczności lokalnych na zasadzie wolontariatu, praktyk 

zawodowych i staży. Więcej informacji 

 

UE, Australia i wolny handel  

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, premier Malcolm Turnbull oraz minister ds. 

handlu Steven Ciobo zainaugurowali w Canberrze negocjacje w sprawie kompleksowej i 

ambitnej umowy o wolnym handlu między UE a Australią. Więcej informacji 

 

Innowacje: Polska z zadyszką  

Co roku Komisja publikuje ocenę porównawczą wyników państw członkowskich w 

dziedzinie innowacji i zestawia ją z wynikami międzynarodowych konkurentów. Polska 

jest jednym ze słabszych innowatorów w Unii. Więcej informacji 

 

Cła na "Made in USA" 

- Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO – 

powiedziała komisarz Cecilia Malmström ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia 

wprowadzającego cła na amerykańskie towary. To reakcja na decyzję Waszyngtonu 

obejmującą cłami stal i aluminium. Więcej informacji 

 

Internet bez niebezpiecznych towarów 

Cztery duże internetowe platformy handlowe – Alibaba (dla AliExpress), Amazon, eBay 

oraz Rakuten (Francja) podpisały zobowiązanie do szybszego usuwania niebezpiecznych 

produktów sprzedawanych za pośrednictwem ich platform. Więcej informacji 

 

Dobre perspektywy dla UE  

Większość Europejczyków pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą i z optymizmem 

patrzy w przyszłość. Według nowego badania Eurobarometr, zaufanie do UE rośnie, a 

poparcie dla unii gospodarczej i walutowej jest najwyższe w historii. Więcej informacji 
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INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH 

 

 

POWER 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 

zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój  

Nabór planowany od 30.06.2018 do 31.08.2018r. Dofinansowanie można otrzymać na 

wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół 

zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół). Więcej informacji 

 

RPO 1.2 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, RPO 

Mazowieckiego  

Nabór planowany od 30.06.2018 do 05.09.2018r. Podmiotami uprawnionymi do 

ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są: mikro-, małe, średnie i 

duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne. Projekt, w którym nie przewidziano 

prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Więcej informacji  

 

 

WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA 

OFERTY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW DO 

PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

 

Nakręć dokument i jedź do Tanzanii! 

Jesteś podróżnikiem? Podczas swoich wojaży kręcisz krótkie filmy? Zgłoś jeden z nich do 

konkursu World Nomands i wygraj warsztaty z Brianem Rapseyem. Spiesz się, zostało już 

niewiele czasu! Więcej informacji  

Tool Fair #PowerUp! - szkolenie w Chorwacji  

SALTO zaprasza pracowników i liderów młodzieżowych do udziału w 13-stej już edycji 

popularnego szkolenia "Tool Fair #PowerUp!". W tym roku uczestnicy wezmą na warsztat 

takie tematy jak prawa człowieka, partycypacja społeczna, dialog międzykulturowy, 

wyrównywanie szans czy zdrowie psychiczne. Więcej informacji  

Letni uniwersytet ASEF 

Studenci i młodzi profesjonaliści mogą wziąć udział w 2-tygodniowej szkole letniej 

organizowanej przez Fundację Azja-Europa. Wydarzenie odbędzie się w Słowenii i 

Chorwacji a motywem tegorocznej edycji bedzie zrównoważone podróżowanie. Więcej 

informacji  

 

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 

Program edukacji cyfrowej "Mądrzy cyfrowi"  

Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom zaprasza szkoły i biblioteki do udziału w 

programie edukcji cyfrowej "Mądrzy cyfrowi", którego celem jest kształtowanie wśród 

młodych ludzi odpowiedzialnych społecznie postaw z wykorzystaniem nowych technologii. 

Więcej informacji 
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ 

Cała M2 

Wykonawca kolejnego odcinka drugiej linii metra poszukiwany. W środę, 27 czerwca, w 

dzienniku urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został przetarg na budowę tuneli i 

dwóch stacji na Woli i Bemowie. Cała linia M2 będzie gotowa do 2023 roku. Więcej 

informacji  
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