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RELACJE Z WYDARZEŃ
Konkurs „Jestem obywatelem Europy!” rozstrzygnięty!
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego i
miał na celu promowanie aktywności obywatelskiej wśród najmłodszych obywateli UE w
związku z Europejskim Rokiem Obywateli 2013. Uczniowie wykonali prace w formacie A4
lub A3 w formie rysunków lub malunków przy użyciu kredek, mazaków i farb. Więcej
informacji

CIEKAWOSTKI EUROPEJSKIE
Rejestr przejrzystości
Z najnowszego sprawozdania rocznego na temat rejestru służącego przejrzystości,
prowadzonego wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, wynika, że w
ostatnim roku zarejestrowano w nim więcej grup interesu, niż kiedykolwiek wcześniej.
Obecnie w rejestrze figuruje prawie 6000 organizacji, co stanowi 10% wzrost w
porównaniu z ubiegłym rokiem. Więcej informacji
Poszukujemy inspiracji
Komisja Europejska otwiera konsultacje społeczne na temat dyrektywy ustanawiającej
infrastrukturę informacji przestrzennej w UE. Dyrektywa INSPIRE to ogólnoeuropejska
inicjatywa mająca usprawnić wymianę danych geograficznych, społeczno-ekonomicznych
i dotyczących środowiska między rządami, obywatelami i przedsiębiorstwami. Konsultacje
potrwają do 24 lutego 2014 r. Więcej informacji
Startuje Horyzont 2020
Pora zabrać się do pracy. Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe
znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie – powiedziała komisarz Máire
Geoghegan-Quinn ogłaszając pierwsze zaproszenia do składania wniosków. Łączny
budżet Horyzontu 2020 wyniesie 80 miliardów euro w ciągu siedmiu lat. To największy
program badań i innowacji w historii Unii Europejskiej. Więcej informacji
Erasmus+ już działa!
Organizacje pragnące ubiegać się w 2014 r. o dofinansowanie z nowego programu UE na
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ mogą już zacząć
przygotowywać wnioski o dotacje. Komisja Europejska właśnie opublikowała przewodnik
zawierający niezbędne informacje. - Dzięki zwiększeniu budżetu, w ciągu następnych

siedmiu lat dotacje otrzyma ponad 4 mln osób – przypomina komisarz Androulla
Vassiliou. Więcej informacji
Pusty pociąg po Europie
Tylko jedna czwarta podróżnych w UE korzysta regularnie z usług kolejowych – tak
wiceprzewodniczący KE Siim Kallas skomentował najnowsze badanie Eurobarometru.
Wynika z niego, że choć 58 proc. Europejczyków jest zadowolonych z usług kolejowych w
ich kraju, to stosunkowo niewielu podróżuje pociągami. Polacy należą do tych
Europejczyków, którzy surowiej niż inni oceniają rodzimy transport kolejowy, rzadziej są
też z niego zadowoleni. Więcej informacji
Kreatywny przewodnik
170 mln euro – tyle środków w ramach programu "Kreatywna Europa" trafi w przyszłym
roku do twórców kultury. Instytucje zainteresowane pozyskaniem finansowania mogą już
teraz przygotowywać wnioski. Według szacunków, "Kreatywna Europa" do 2020 r.
obejmie 250 tys. artystów, 800 filmów, 2 tys. kin, pomoże w przetłumaczeniu ponad 4
tys. dzieł literackich. Więcej informacji
Czyste powietrze Europy
Niska jakość powietrza jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w UE
związaną ze środowiskiem. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić pakiet nowych
działań, które pomogą poprawić jakość atmosfery. Chodzi m.in. o bardziej restrykcyjne
limity emisji. Według szacunków, korzyści dla zdrowia ludzi wyniosą około 40 mld euro
rocznie. - Korzyści odniesie również przyroda i wrażliwe ekosystemy – mówi komisarz
Janez Potočnik. Więcej informacji
Natura 2000 nagradza
Zdecydowana większość obywateli UE uważa, że ochrona przyrody pełni istotną rolę w
zapobieganiu niszczeniu wartościowych obszarów. Jednocześnie zaledwie co czwarty
Europejczyk słyszało o Naturze 2000. Aby rozpropagować sieć obszarów obejmujących w
sumie 20 proc. terytorium Unii, Komisja Europejska ustanawia nagrodę Natura 2000 dla
wzorowych przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody w Europie.
Więcej informacji
Europa optymistyczna
Europejczycy z nadzieją patrzą w przyszłość – ponad połowa respondentów najnowszego
Eurobarometru uważa, że sytuacja gospodarcza poprawia się. Rośnie też odsetek osób,
które pozytywnie ocenia unijne działania związane z wyjściem z kryzysu. Największe
obawy wciąż wzbudza bezrobocie. W badaniu Eurobarometru uczestniczyło pond 32 tys.
osób z 28 państw UE i 5 krajów kandydujących. Więcej informacji

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH
PROGRESS: nabór wniosków
Tylko do 15 stycznia 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw służących
rozwojowi umiejętności w ramach nowego unijnego programu PROGRESS. Więcej
informacji
Wizyty Przygotowawcze - II nabór już trwa!
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - pełniąca rolę Operatora Programu Fundusz
Stypendialny i Szkoleniowy - ogłosiła II nabór wniosków w ramach konkursu 2013 do
działania Wizyty Przygotowawcze. Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty
przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy
instytucjami,
podtrzymanie
i
rozwinięcie
dotychczasowych
kontaktów
międzyinstytucjonalnych oraz przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu.

Uprawnionymi wnioskodawcami są instytucje edukacyjne zarówno z Polski, jak i z
Państw-Darczyńców – Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Więcej informacji
Nabór wniosków do projektu systemowego pn. "Kompleksowe formy
reintegracji społeczno-zawodowej"
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi nabór wniosków do przeprowadzenia
trzech pilotaży w ramach projektu systemowego "Kompleksowe formy reintegracji
społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym": Pilotaż I Model Lokalnej Współpracy,
Pilotaż II Regionalne Platformy Współpracy oraz Pilotaż III System Certyfikacji Klubów
Integracji Społecznej. Więcej informacji
Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu
pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego
Wspierania Innowacji"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 ogłasza wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w
ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Więcej informacji
Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja V
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do
europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja V.
Więcej informacji
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - Obywatele dla Demokracji
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie miał na celu wzmocnienie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału w budowaniu
sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami
Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają młodzieży
uczestnictwo w budowaniu Europy. Są to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje
młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą
mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne oraz międzynarodowe lub
wielostronne projekty edukacyjne. Więcej informacji
Dziedzictwo kulturowe – MKiDN
Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego,
konserwacja i rewaloryzacja zabytków, udostępnianie zabytków na cele publiczne oraz
inicjowanie cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji

WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA
Europejskie Wykłady Otwarte
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ma przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych dotyczących
tematyki europejskiej. Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy Warszawiaków
na temat procesu integracji Polski z Unią Europejską, w tym pozyskiwania środków z jej
budżetu. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 12.00 w sali konferencyjnej
Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolnej 4. Jednocześnie przypominamy, że
czwartkowe
spotkania
wymagają
wcześniejszej
rejestracji
pod
adresem:
wyklady_europejskie@um.warszawa.pl. Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są

przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ. Więcej informacji
Transport w zmieniającym się świecie
Do udziału w konkursie zaproszone są osoby prowadzące badania w instytucjach
naukowych, wyższych uczelniach i firmach doradczych. Zgłaszane prace powinny
dotyczyć tematu „Transportu w zmieniającym się świecie”. Przedmiotem badań mogą być
wszelkie powiązania między transportem a kwestiami gospodarczymi, społecznymi,
socjologicznymi, historycznymi, geograficznymi, demograficznymi i politycznymi. Więcej
informacji
Mam 6 lat - konkurs dla dzieci i rodziców
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat”.
Konkurs skierowany jest do rad rodziców z przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w
latach 2005-07, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat. Zadaniem uczestników jest
przygotowanie prac literackich lub multimedialnych na zadany temat. W I kategorii,
przewidzianej dla rad rodziców przedszkoli, temat brzmi: Przyjazne przejście z
przedszkola do szkoły - jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z
przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne. 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 zasięgnięcia głębszej informacji o instytucjach poszukujących i
kontaktowych, prosimy o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Warszawa. Chętnie wspieramy także informacją osoby/instytucje planujące realizację
projektów międzynarodowych. Więcej informacji
EURODESK
Wolontariat w greckim przedszkolu
Lubisz pracować z dziećmi? Chcesz spędzić pół roku pomagając pracownikom przedszkola
w Xylokastro? Zgłoś się na ten wolontariat. Więcej informacji
Model Unii Europejskiej - symulacja w Strasburgu
Chciałbyś zobaczyć jak tworzone jest prawo UE i spróbować swoich sił jako unijny
polityk? Weź udział w czterodniowej symulacji pracy instytucji UE! Więcej informacji
Przyszłość projektów kulturalnych – konferencja
Komitet Regionów zaprasza na konferencję dotyczącą nowej perspektywy finansowej na
lata 2014-2020. Więcej informacji
Zostań ekpertem ds. unijnych programów
Cały czas trwa nabór ekspertów do programów europejskich nowej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020. Więcej informacji

Advanced Training on Quality (ATOQ) - szkolenie nt. wymian młodzieży
Włoska Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza na szkolenie
dotyczące wymian młodzieży. Więcej informacji
Jak zarządzać organizacją - warsztaty w Łowiczu
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących
księgowo-prawnych podstaw zarządzania wiejską organizacją pozarządową. Więcej
informacji
Pracuj z seniorami - wolontariat w Grecji
Masz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi? Chciałbyś spędzić pół roku
w Grecji biorąc udział w wolontariacie? Ta oferta jest dla Ciebie. Więcej informacji

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i
Natura 2000
Celem głównym projektu "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st.
Warszawy i Natura 2000" jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej m. st. Warszawy
poprzez rozwój rekreacji, kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego,
walory
antropogeniczne,
podniesienie
jakości
przestrzeni
publicznej.
Celami
szczegółowymi projektu są aktywizacja obszarów m. st. Warszawy, które są atrakcyjne
turystycznie, poprzez wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju
turystyki i rekreacji. Więcej informacji

