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Piknik Europejski, 1 maja
10. rocznica wejścia Polski do UE coraz bliżej! Z tej okazji pragniemy zaprosić wszystkich
mieszkańców Warszawy i okolic na Piknik Europejski. Dla wszystkich odwiedzających
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaplanował całą gamę gier i
zabaw, w których do wygrania będą bilety i wejściówki na specjalnie przygotowane
wydarzenia. Więcej informacji
Parada Schumana, 10 maja
Parada Schumana to coroczne wydarzenie organizowane przez euroentuzjastów i
zwolenników Unii Europejskiej na ulicach Warszawy. Jej centralny punkt stanowiski
Miasteczko - uliczny festyn w centrum Warszawy, którego tematem przewodnim w tym
roku będzie Miasto Otwarte. W Strefie Europejskiej Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct - Warszawa przygotowuje program konkursów oraz gier edukacyjnych o tematyce
europejskiej. Więcej informacji
Majówka na skarpie, 25 maja
Warszawska Droga Kultury już po raz trzeci będzie przekonywać, że Warszawa leży na
skarpie! Zapraszamy na wielkie plenerowe wydarzenie, z atrakcjami przygotowanymi
przez ponad 40 instytucji, pośród których nie mogło zabraknąć Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Warszawa oraz Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Więcej
informacji
CIEKAWOSTKI EUROPEJSKIE
Eurotunelem taniej
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła zapowiedź spółki Eurotunnel dotyczącą
zmniejszenia obecnego poziomu opłat za przewozy towarowe. Niższy koszt przewozu
może oznaczać zwiększenie ruchu nawet dwukrotnie w ciągu pięciu lat. Więcej informacji
Słoneczne paliwo

Finansowany przez UE projekt badawczy o nazwie SOLAR-JET doprowadził do
wyprodukowania pierwszego na świecie „słonecznego” paliwa lotniczego z wody i
dwutlenku węgla (CO2). Naukowcy po raz pierwszy z powodzeniem zademonstrowali cały
łańcuch produkcyjny "odnawialnej nafty" przy użyciu skoncentrowanego światła jako
źródła energii o wysokiej temperaturze. Więcej informacji
Praca nie zawsze przyjemna
Co trzeci Polak jest zadowolony z warunków, w jakich pracuje – wynika z najnowszego
badania Eurobarometru. Sondaż analizuje sposób, w jaki kryzys wpłynął na warunki
zatrudnienia. Europejscy pracownicy narzekają m.in. na stres i długie godziny pracy. Ochrona i promocja warunków pracy w UE to dbanie o nasz kapitał ludzki – przypomina
komisarz europejski ds. zatrudnienia László Andor. Więcej informacji
Posprzątajmy Europę!
Morza, ulice, plaże, lasy, łąki – wszędzie tam co roku zbierają się tony śmieci. I co roku
miliony Europejczyków ruszają posprzątać w najbliższej okolicy. Inicjatywa
„Posprzątajmy Europę” ma propagować takie akcje i nagłaśniać skalę problemu odpadów
i pokazać, że śmieci mogą być cenne. Wielkie sprzątanie już 10 maja. Więcej informacji
Rodziny międzynarodowe w UE
Liczba rodzin, których członkowie są obywatelami różnych państw Europy, cały czas
rośnie. To sprawia, że pojawiają się nowe problemy prawne. Kiedy rodzice się rozstają,
konieczna staje się transgraniczna współpraca sądowa, która zapewni dzieciom
bezpieczne otoczenie prawne i pozwoli utrzymywać kontakty z obojgiem opiekunów,
nawet jeśli mieszkają w innych państwach UE. Komisja Europejska rozpoczyna
konsultacje dotyczące możliwych rozwiązań w tym zakresie. Więcej informacji
Cyfrowe Mazowsze
Ponad 1,2 milionów ludzi i co najmniej 200 małych i średnich firm z woj. mazowieckiego
skorzysta z programu szybkiego internetu, który został zatwierdzony przez Komisję
Europejską. 84,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie
zainwestowane w rozwój 3640 km sieci internetu szerokopasmowego. Więcej informacji
Opieka w zasięgu ręki
Tablety i telefony komórkowe mogą pomóc chorym i wspierać służbę zdrowia –
wychodząc z takiego założenia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie mzdrowia (mobilnego zdrowia). W toku dyskusji chce znaleźć sposoby na poprawę dobrego
samopoczucia Europejczyków z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wyniki konsultacji
poznamy do końca roku. Więcej informacji
Innowacje to praca
37 mln euro z Funduszy Regionalnych przyczyni się do powstania 600 nowych miejsc
pracy. Komisja Europejska zatwierdziła właśnie dwie inwestycje na Śląsku i w
Wielkopolsce. Innowacyjne projekty obejmują budowę zakładu produkcji komponentów
ze szkła warstwowego oraz dywersyfikację wytwarzania opon, która podniesie wydajność
i jakość. - Inwestycje w badania, rozwój i innowacje są jednym z głównych priorytetów
polityki regionalnej – przypomina komisarz Johannes Hahn. Więcej informacji
Energia odnawialna pod lupą
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) bada wpływ unijnych przepisów na
inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Analizy prowadzone są w sześciu
państwach członkowskich, w tym w Polsce. Członkowie EKES zbadają sytuację w
poszczególnych regionach, przeprowadzą rozmowy z ministerstwami i zainteresowanymi
podmiotami, odwiedzą też instalacje i projekty związane z energią odnawialną. Wszystko
po to, by przygotować zalecenia dla członków Unii i Komisji Europejskiej, związane z
dyrektywą w sprawie energii ze źródeł odnawialnych. Więcej informacji

Stres w pracy? Nie, dziękuję!
Rusza europejska kampania "Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy”. Jej celem jest
zwrócenie uwagi pracodawców na problem stresu w miejscu zatrudnienia oraz
wypracowanie dobrych praktyk. Jak pokazują badania, zarządzanie stresem może nie
tylko pozytywnie wpływać na stan zdrowia pracowników, ale również zwiększać ich
wydajność. Inicjatorem dwuletniej kampanii jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Więcej informacji
PE za zniesieniem roamingu
Parlament Europejski przegłosował całkowite zniesienie opłat roamingowych wewnątrz
UE. To część szerszego pakietu zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską, które
ujednolicą rynek usług telekomunikacyjnych w Unii. W myśl nowych regulacji, dostawcy
internetowi nie będą już mogli blokować i spowalniać wybranych usług. Zakazane będzie
też blokowanie treści w internecie, a zezwolenia dla operatorów będą przyznawane w
sposób skoordynowany na terenie całej Unii. Zmiany mają wejść w życie w połowie
grudnia przyszłego roku. Więcej informacji

INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH
Konkurs m.st. Warszawy
Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/14 na wspólne przygotowanie i
realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.
Więcej informacji
ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki
Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne i spółki nonprofit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu –
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Więcej
informacji
Kreatywna Europa - MEDIA
Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla
sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten w obecnej postaci będzie
realizowany do roku 2020 w ramach trzech komponentów: MEDIA, KULTURA i część
międzysektorowa z nowym instrumentem finansowym (od 2016 r.) Więcej informacji
Technologie
informacyjno-komunikacyjne
na
rzecz
budowania
kultury
społeczeństwa informacyjnego
Konkurs Ministra Administracji i Cyfryzacji na realizację działań na rzecz przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu. Więcej informacji
Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz
Dzieci
Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i
ekonomicznych. Celem Konkursu jest wyłonienie prac reprezentujących Polskę w finałach
europejskich XXVII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w 2015 roku.
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
Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?
Komisja Europejska ogłosiła konkurs pt. "Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie
UE?", skierowany do młodych ludzi w UE, jak również w krajach objętych procesem
rozszerzenia. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dwudniowej wizyty w Brukseli i eczytnika. Więcej informacji
Wirtualne balony startują
Chciałbyś wysokiej frekwencji w majowych eurowyborach? Weź udział w nietypowej akcji
i zgarnij zaproszenie do Strasburga na inauguracyjną sesję Parlamentu Europejskiego.
Więcej informacji
Namaluj kolory wolności!
Ruszył konkurs plastyczny „Kolory wolności” skierowany do uczniów szkół podstawowych.
Patronem przedsięwzięcia jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Więcej informacji
Europeana Video Remix
Wystartował konkurs Europeana Video Remix na najciekawszy montaż dokumentów
dostępnych w europejskiej bibliotece cyfrowej – Europeanie. Więcej informacji
Namaluj kolory wolności!
Komisja Europejska ogłosiła przetarg na instytucję doradczą, która pomoże wznowić
usystematyzowany dialog w dziedzinie kultury. Więcej informacji
Karta Erasmusa – nowy konkurs wniosków
Ogłoszono warunki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa
Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2015-2020. Więcej
informacji
Lekcja przyszłości – konkurs
Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs dla nauczycieli na inspirujące pomysły, dzięki
którym lekcje w szkołach staną się ciekawsze. 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

Rekrutacja na staż zagraniczny
Uczelnia Łazarskiego zaprasza absolwentów prawa, ekonomii, zarządzania, stosunków
międzynarodowych i kierunków pokrewnych do odbycia stażu w Eurodad (Bruksela).
Więcej informacji
Dołącz do sieci LABiB - zaproszenie dla bibliotekarzy
Ruszył nabór do sieci i programu liderskiego LABiB dla bibliotekarek, bibliotekarzy, osób
współpracujących z bibliotekami - wszystkich tych, którzy dostrzegają potencjał bibliotek
i potrafią go wykorzystać. Więcej informacji
Dzień Wolności - wymyśl projekt polsko-niemiecki
W 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego organizacja PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w kolejnej edycji inicjatywy „Dzień
Polsko-Niemiecki", która przebiegać będzie pod hasłem Dzień Wolności.de | Tag der
Freiheit.pl. Więcej informacji
Dialog 2014 - obóz w Rosji
Młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat mogą wziąć udział w 6. edycji Międzynarodowego
Obozu Młodzieży Dialog 2014, organizowanego w Rosji. Więcej informacji
Przedsiębiorczość społeczna - szkolenie dla pracowników młodzieżowych
Co wpływa na sukces przedsiębiorczości społecznej? Tego dowiedzą się uczestnicy
szkolenia organizowanego w Rumunii ze środków programu Erasmus+ Młodzież. Na
uczestników z Polski czekają dwa miejsca. Więcej informacji
O polityce spójności w Brukseli - oferta dla młodych naukowców
Doktoranci oraz absolwenci studiów III stopnia z całej Europy mogą wziąć udział w 12.
edycji Dni Otwartych, organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i
Miast. Więcej informacji
Młodzi kreatywni - zaproszenie do Nantes
Zbliża się kolejna edycja Europejskiego Forum Inicjatyw Młodzieżowych „Kreatywne
pokolenia” w Nantes. To okazja, by zaprezentować dokonania swojej organizacji. Więcej
informacji
Elektorat do urn – akcja CEO
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
do udziału w programie „Młodzi głosują”. Więcej informacji
Weź udział w reformowaniu polskiej edukacji
Organizacje i osoby zainteresowane działaniem na rzecz środowiska szkolnego są
zaproszone do włączenia się w prace Społecznego Komitetu Doradczego (SKD). Więcej
informacji
Wolontarystyczny Rok Socjalny - zgłoś się!
Masz odwagę, by zaangazować się społecznie, podnieść kwalifikacje zawodowe i
językowe, zdobyć praktykę i wpływać na zmiany społeczne? Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste zaprasza Cię do udziału w rocznym wolontariacie. Więcej
informacji
Ruszył cykl szkoleń na temat narzędzi pracy doradców zawodowych
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na regionalne seminaria poświęcone Europejskim i
Krajowym Ramom Kwalifikacji. Więcej informacji
Szansa dla młodych naukowców - konkurs Google

Koncern Google wraz z partnerami zaprasza młodych ludzi z całego świata do udziału w
konkursie na najciekawszy projekt naukowy. Więcej informacji
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ
Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP50 i SP 258 w
Warszawie przez wdrożenie programu rozwojowego. Więcej informacji

