Warszawa, 31 marca 2014 r.
Nr 3 (2014)
CIEKAWOSTKI EUROPEJSKIE
Polskie partnerstwo z Unią
Komisja Europejska i polski rząd rozpoczęły negocjacje, w ramach których strony będą
dyskutować jak najlepiej wykorzystać europejskie inwestycje dla polepszania jakości
życia Polaków. Otwarcie negocjacji następuje po przekazaniu przez Polskę 10 stycznia
2014 r. projektu umowy partnerstwa, czyli strategicznego dokumentu obejmującego
całość europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020. Więcej
informacji
Pomoc KE dla Ukrainy
Komisja Europejska uzgodniła pakiet pomocy dla Ukrainy, w którym określono szereg
konkretnych działań na rzecz wsparcia ekonomicznego i finansowego dla tego kraju.
Środki te należy postrzegać jako wkład KE w europejskie i międzynarodowe wysiłki,
mające na celu wspomożenie ukraińskich reform gospodarczych i politycznych. Więcej
informacji
Informatyka jest kobietą!
Nowe technologie to zbyt ważna sprawa, żeby zostawić ją mężczyznom! – mówi
wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes inaugurując kampanię „Every Girl Digital”. Jej celem
jest zachęcenie kobiet do kariery w branży informatycznej. Do podejmowania takich
decyzji mają przekonywać m.in. historie sukcesów, jakie w cyfrowym świecie odnoszą
panie. Więcej informacji
Bezpieczeństwo Unii
W jaki sposób działania UE w kwestiach migracji, azylu i bezpieczeństwa mogą się
przyczynić do zapewnienia, aby Europa była otwartym, dobrze prosperującym i
bezpiecznym miejscem do życia i pracy? Program sztokholmski, który nadawał ramy
polityce w dziedzinie spraw wewnętrznych od 2010 do 2014 r., dobiega końca. Dlatego
KE przedstawia swoją strategiczną wizję przyszłych priorytetów politycznych w obszarze
spraw wewnętrznych. Więcej informacji
Druga szansa dla firm
Przedsiębiorcy, których firmy znalazły się w kłopotach, powinni dostać drugą szansę –
uważa Komisja Europejska. - Pierwsze przedsiębiorstwo Henry'ego Forda zakończyło
swoją działalność po 18 miesiącach – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

Komisja proponuje nowe podejście do firm w trudnej sytuacji finansowej – przepisy mają
zachęcać do restrukturyzacji, a nie przyśpieszać upadłość. Więcej informacji
Miliony na czystą wodę
Prawie dwieście milionów euro – tyle wyniesie unijne dofinansowanie czwartego etapu
modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Warszawy. Komisja
Europejska właśnie zatwierdziła przyznanie 196,5 milionów euro na ten cel. Inwestycja,
które obejmuje m.in. budowę 3 oczyszczalni ścieków, pozytywnie wpłynie na jakość wody
nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce, a nawet w Morzu Bałtyckim. Więcej
informacji
Tablica sprawiedliwości
Jakość, niezależność i wydajność – według takich zasad powinien działać wymiar
sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Aby promować najwyższe standardy, Komisja
Europejska opublikowała już drugą edycję tablicy wyników tego sektora. To narzędzie, za
pomocą którego przedstawia się obiektywne, wiarygodne i porównywalne dane o
wymiarach sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. Więcej
informacji
Bliski koniec roamingu
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego poparła dziś
rozporządzenie o jednolitym rynku łączności elektronicznej. To duży krok w stronę
całkowitego zniesienia opłat roamingowych w całej Unii Europejskiej. Parlament
Europejski zajmie się tym na posiedzeniu plenarnym 3 kwietnia. Komisja Europejska
dąży do tego, by zmiany weszły w życie do końca roku. Więcej informacji
Ukraina bliżej Unii
Podpisanie części politycznej umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina – to jedno z
głównych osiągnięć szczytu przywódców UE, który odbył się w dniach 20-21 marca br. w
Brukseli. Ponadto Rada Europejska przyjęła szereg rozwiązań, które mają poprawić
sytuację gospodarczą Ukrainy. Europejscy przywódcy potwierdzili również swoje
stanowisko wobec ostatnich działań Federacji Rosyjskiej oraz omówili perspektywy
rozwoju stosunków na linii Moskwa-Bruksela. Więcej informacji
Czarny rynek pracy
Jeden na dziesięciu Europejczyków przyznaje, że w ostatnim roku kupił towary lub usługi,
przy których ludzie pracowali "na czarno". Badanie Eurobarometru wskazuje, że praca
nierejestrowana wciąż jest zjawiskiem powszechnym w Europie, chociaż zakres i
postrzeganie problemu różnią się w zależności od kraju. Europejczycy najczęściej pracują
"na czarno" przy remontach i renowacjach domów, w ogrodnictwie, sprzątaniu i opiece
nad dziećmi. Więcej informacji
Internetowa loteria
Już 400 milionów Europejczyków korzysta z internetu. Niestety, w zależności od miejsca
zamieszkania, internauci mają dostęp do usług zupełnie innej jakości. Różne są cenniki,
możliwości wyboru, czy prędkość przesyłania danych. Konsumentów dezorientują także
zróżnicowane informacje dostarczane przez operatorów, które ograniczają możliwość
wyboru najlepszej oferty. Więcej informacji
Ekologia modna
Rynek produktów ekologicznych UE wzrósł czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat. Aby
sektor dalej się rozwijał i reagował na wyzwania rynku, należy zaktualizować przepisy.
Dlatego KE opublikowała nowy wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania wyrobów. Propozycje dotyczą także poprawienia kontroli
jakości i promocji żywności ekologicznej np. w szkołach. Więcej informacji

Plan dla europejskiej gospodarki
Duże inwestycje w infrastrukturę, nowe technologie i innowacje, a także dofinansowanie
kapitału ludzkiego – to elementy strategii "Europa 2020" i pakietu klimatycznoenergetycznego do 2030 roku, które przyjęła Komisja Europejska. Według wyliczeń
ekspertów, do końca dekady na inwestycje w zakresie transportu, energii i infrastruktury
telekomunikacyjnej ważne dla całej Unii Europejskiej trzeba będzie wydać 1 bilion euro.
Efektem tych działań ma być powrót do trwałego i zrównoważonego wzrostu
gospodarczego w Europie. Więcej informacji
INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH
Inicjatywa JEREMIE
JEREMIE jest wspólną inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI) w ramach Grupy EBI, na rzecz wspierania lepszego dostępu do
finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki
regionalnej. Więcej informacji
Gotówka na start
Projekt "Gotówka na start” realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Więcej
informacji
KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE
Projekt kierowany jest do osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych w procesie
restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i
kompetencji tych osób do potrzeb rynku pracy. Działania projektu koncentrują się na
indywidualnych szkoleniach i doradztwie oraz przygotowaniu beneficjentów do znalezienia
pracy lub otworzenia swojej działalności gospodarczej. W ramach projektu udzielane są
dotacje na otworzenie własnego biznesu. Więcej informacji
Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji
Pożyczka na realizację Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być
udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową,
z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność
gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Więcej
informacji
ERASMUS + Akcja 1. Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z
młodzieżą
Mobilność, czyli projekty edukacyjne związane z wyjazdem do innego kraju. W ramach
tych działań finansowane będą: wymiany młodzieżowe, Wolontariat Europejski
(European Voluntary Service), szkolenia i tworzenie sieci. Zasięg geograficzny tych
działań jest bardzo szeroki – obejmuje całą Europę, kraje Partnerstwa Wschodniego i
Basenu Morza Śródziemnego. Więcej informacji
Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw
Celem Instrumentu MŚP jest wypełnienie luki w zakresie finansowania na wczesnym
etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także
stymulowanie przełomowych innowacji. Instrument adresowany jest do wszystkich typów
innowacyjnych
MŚP,
wykazujących
silne
ambicje
do
rozwoju,
wzrostu
i
umiędzynarodowienia. Ten typ działania ma na celu wsparcie dla wszystkich rodzajów
innowacji, w tym innowacji nie- technologicznych, społecznych i usług. Więcej informacji
Rynek pracy czeka

W 2014 roku Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie przyznawał jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji
Innowacje w zakresie zielonych technologii
Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na
rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i
inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie
proekologicznych procesów produkcyjnych, a także jako cele drugorzędne tworzenie
„zielonych” miejsc pracy, weryfikacja, szklenia i podnoszenie świadomości ekologicznej.
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
Konkurs plastyczny „Moje miejsce w Unii Europejskiej za 10 lat”
Miasto Stołeczne Warszawa w ramach prowadzonego projektu pod nazwą „Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie
plastycznym. Celem konkursu jest promowanie idei Unii Europejskiej oraz wskazanie
korzyści płynących z bycia obywatelem Europy w kontekście dziesięcioletniego
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Więcej informacji
Unia oczami młodych
Unia Europejska pragnąc uczcić 10-lecie największego rozszerzenia Unii Europejskiej,
zakończonego przystąpieniem do niej dziesięciu nowych państw, organizuje konkurs
pisarski dla młodych Europejczyków. Więcej informacji
Jestem szefową!
Wystartowała piąta edycja konkursu „Jestem szefową”. To wspólna inicjatywa
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej,
realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Celem
konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy. Do udziału w
konkursie zapraszamy uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
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
Edukacja poprzez sztukę - projekt we Francji
Francuska organizacja szuka chętnych do współpracy przy realizacji
artystycznego skierowanego do osób niepełnosprawnych. Więcej informacji

projektu

Praca z osobami niepełnosprawnymi – Francja
Trzy francuskie organizacje społeczne czekają na zgłoszenia wolontariuszy chętnych do
pracy w centrach dziennej opieki nad niepełnosprawnymi. Więcej informacji
Dziewięć miesięcy w ciepłej Hiszpanii
Masz ochotę poznać Hiszpanię i popracować? Do wyboru są aż cztery projekty! Więcej
informacji
Edukacja pozaformalna w szkołach - wizyta studyjna
Pracownicy młodzieżowi dobrze władający językiem angielskim mogą zgłaszać się do
udziału w wizycie studyjnej "School inclusion units", której celem będzie pokazanie
przydatności metod edukacji pozaformalnej podczas pracy w szkole z młodzieżą
wykluczoną społecznie. Więcej informacji
Szkolenie antykorupcyjne w Wilnie
Organizacja
Transparency
International
zaprasza
na
intensywne
szkolenie
antykorupcyjne dla przyszłych liderów w ramach kolejnej edycji „Summer School on
Integrity”. Więcej informacji
Seminarium Rady Europy w Wiedniu
Rada Europy zaprasza do udziału w seminarium "Mobilność w Europie bez barier dla
młodych ludzi: zwiększenie szans na mobilność młodzieży niepełnosprawnej i z
mniejszymi szansami". Więcej informacji
Druga edycja Szkoły Letniej „Młodzi dla Zmiany” w Nowym Jorku
Jedna osoba z Polski może znaleźć się wśród 75 młodych liderów z całego świata, którzy
wezmą udział w wydarzeniu organizowanym przez United Nations Alliance of Civilizations
(UNAOC) oraz EF Education First. Więcej informacji
Poznaj historię I wojny światowej – oferta z Włoch
Stowarzyszenie "Tra le Rocce e Il Cielo" z Włoch poszukuje partnerów do złożenia
wniosku projektowego w 2014 r. ramach programu Europa dla Obywateli. Więcej
informacji
Wolontariat na Półwyspie Apenińskim
Włoska organizacja Impresa Sociale oraz jej lokalni partnerzy poszukują wolontariuszy,
którzy chcieliby spędzić 3 miesiące na Półwyspie Apenińskim. Więcej informacji
Oferta współpracy z węgierskim biznesem
Działająca na Węgrzech organizacja Pannon Business Network Association (PGN) szuka
partnerów do realizacji projektów programu Erasmus+. Więcej informacji

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i
Natura 2000
Poprzez realizację projektu miejskie zasoby dziedzictwa kulturowego zyskają nowe
funkcje sportowo - rekreacyjne, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom.
Projekt będzie miał wpływ na poprawę jakości wypoczynku mieszkańców Dzielnicy
Włochy i Ursynów dzięki atrakcyjnemu zagospodarowaniu terenu. Więcej informacji

