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Uwaga konkurs!
Już w lipcu startujemy z konkursem przyrodniczo-plastycznym na wycieczkę ekologiczną po
metropolii warszawskiej. Więcej informacji wkrótce.
Wielkie Q&A na temat Unii Europejskiej
Macie wiele pytań dotyczących Unii Europejskiej lecz nie mieliście okazji, by zadać je ekspertom?
Zadajcie je nam a my znajdziemy eksperta, który nagra krótki filmik, w którym odpowie na każde
z nich. Więcej informacji
Zapraszamy do podróżowania po Unii Europejskiej!
Codziennie przedstawimy Wam wszystko, co warto wiedzieć wybierając się w podróż po 27
państwach UE. Do tego trochę historii, cała garść ciekawostek i mnóstwo inspiracji! Zapraszamy na
nasz Facebook oraz Instagram.
AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE DOT. COVID-19

Komisja Europejska zapewnia dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE
Komisja Europejska podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią
liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru). Veklury był pierwszym lekiem
dopuszczonym na szczeblu UE w terapii COVID-19. Więcej informacji
Koronawirus: Komisja ogłasza zaproszenie do tworzenia partnerstw między regionami UE na rzecz
innowacyjnych technik reagowania i odbudowy
Komisja Europejska ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania partnerstwami tematycznymi
w zakresie pilotażowych międzyregionalnych projektów innowacyjnych, wspierających reagowanie i
odbudowę w następstwie pandemii koronawirusa. Więcej informacji

Działania w odpowiedzi na koronawirusa: rynki kapitałowe wsparciem procesu odbudowy Europy
Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element
ogólnej strategii Komisji na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. 28
kwietnia Komisja zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE. Więcej informacji
KE zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw
Pomoc państwa: KE zatwierdza wart 2,6 mld euro polski program wsparcia przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Więcej informacji
Koronawirus: Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa pomoc w wysokości 70 mln euro
dla Jemenu
Globalna reakcja na pandemię koronawirusa: Unijny humanitarny most powietrzny i dodatkowa
pomoc w wysokości 70 mln euro dla Jemenu. Więcej informacji
Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem
EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie
na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom. Więcej informacji
Koronawirus: Komisja Europejska apeluje o ochronę pracowników sezonowych
Komisja Europejska przedstawia wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych w
UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów krajowych,
inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi swoich praw. Więcej
informacji
Koronawirus: Komisja zwiększa gotowość na wypadek występowania ognisk choroby
Komisja przedstawiła natychmiastowe środki krótkoterminowe mające na celu zwiększenie
gotowości UE w dziedzinie zdrowia na wypadek występowania ognisk COVID-19. Więcej informacji
Komisja z zadowoleniem przyjmuje „dobre praktyki” mające ułatwić życie konsumentom i
przedsiębiorstwom
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wykaz „dobrych praktyk” uzgodniony przez sektor
finansowy oraz organizacje konsumenckie i biznesowe, mający pomóc w złagodzeniu skutków
pandemii koronawirusa. Więcej informacji
Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja
W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że
zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym podjęto szybkie i kompleksowe działania polityczne.
Więcej informacji
„Za rok w europie” – nowe jutro oczami dziennikarzy i Glogerów
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zadało pytanie o przyszłość Europy. Opinie na
temat zmian w naszym życiu wywołanych pandemią koronawirusa będzie można poznać w cyklu
felietonów „Za rok w Europie”. Więcej informacji

AKTUALNOŚCI EUROPEJSKIE

Za kim tęsknimy w unii europejskiej? poznajcie laureatów konkursu #małekroki na felieton
reporterski
Aż 211 prac nadesłano na konkurs #małe kroki na felieton reporterski, organizowany przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Reportażu. Więcej informacji
Bezpieczeństwo 5G: Sprawozdanie państw członkowskich z postępów we wdrażaniu zestawu
narzędzi UE i wzmacnianiu środków bezpieczeństwa
Państwa członkowskie UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ENISA (Agencji UE ds.
Cyberbezpieczeństwa), opublikowały sprawozdanie z postępów w realizacji wspólnego zestawu
środków ograniczających ryzyko, które zostały uzgodnione przez państwa członkowskie i
zatwierdzone w komunikacie Komisji w styczniu 2020 r. Więcej informacji
Realizacja założeń unii bezpieczeństwa: inicjatywy na rzecz walki z niegodziwym traktowaniem
dzieci w celach seksualnych oraz handlem środkami odurzającymi i nielegalną bronią palną
Komisja przedstawi 3 inicjatywy na najbliższy czas w celu wdrożenia strategii w zakresie unii
bezpieczeństwa: strategię UE na rzecz skuteczniejszej walki z niegodziwym traktowaniem dzieci w
celach seksualnych; nową agendę i plan działania UE w zakresie środków odurzających oraz plan
działania UE w sprawie nielegalnego handlu bronią palną. Więcej informacji
Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa: wszystkie elementy układanki we właściwym miejscu
– nowy ekosystem bezpieczeństwa
Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–
2025, ukierunkowaną na priorytetowe obszary, w których UE może wymiernie wesprzeć państwa
członkowskie w promowaniu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Europy. Więcej informacji
Pomoc państwa: Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat zmienionych wytycznych w sprawie
pomocy regionalnej
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, zwracając się do wszystkich zainteresowanych
stron o zgłaszanie uwag na temat projektu zmienionych wytycznych UE w sprawie regionalnej
pomocy państwa (zwanych dalej „wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej”). Uwagi można
zgłaszać do 30 września 2020 r. Więcej informacji
Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy
ekspertów ds. opinii migrantów
Komisja rozpoczyna ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych
działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego
migrantów i osób ze środowisk migracyjnych. Komisja wzywa również do składania wniosków, by
zostać członkiem grupy ekspertów złożonej z doradców wywodzących się ze środowisk migracyjnych,
którzy wezmą udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki migracyjnej, azylowej i integracyjnej.
Więcej informacji
UE rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłego podejścia do polityki wobec Arktyki
Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych wspólnie rozpoczęły konsultacje publiczne w
sprawie przyszłego podejścia do polityki UE wobec Arktyki. Więcej informacji

Ochrona konkurencji: Komisja przyjmuje wytyczne dla sądów krajowych dotyczące ujawniania
informacji poufnych
Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie ochrony informacji poufnych przez sądy krajowe w
postępowaniach dotyczących egzekwowania unijnego prawa konkurencji na drodze
prywatnoprawnej. Więcej informacji
UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych
Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Aby przyczynić się do szybkiej odbudowy
gospodarki, UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych. Więcej
informacji
Komisja rozpoczyna badanie sektorowe dotyczące konsumenckiego internetu rzeczy
Komisja Europejska rozpoczęła badanie dotyczące ochrony konkurencji w sektorze internetu rzeczy
(IoT) w zakresie produktów i usług konsumenckich w Unii Europejskiej. Więcej informacji
Nagroda im. Lorenza Natalego dla dziennikarzy: ogłoszono tegorocznych laureatów
Komisja Europejska ogłosiła nazwiska trzech laureatów nagrody im. Lorenza Natalego przyznanej w
2020 r.: są to Dayu Zhang z ‘South China Morning Post', Cécile Schilis Gallego i Marion Guegan z
‘Forbidden Stories' oraz Shola Lawal z ‘Equal Times'. Więcej informacji
Komisja Europejska proponuje nowy pakiet podatkowy
Uczciwe i proste opodatkowanie: Komisja proponuje nowy pakiet środków mających przyczynić się
do odbudowy gospodarczej i wzrostu w Europie. Więcej informacji
Pomoc państwa: Komisja zaleca, aby nie udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom
mającym powiązania z rajami podatkowymi
Komisja Europejska wydała zalecenie, aby państwa członkowskie nie udzielały wsparcia finansowego
przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami, które znajdują się w unijnym wykazie jurysdykcji
niechętnych współpracy do celów podatkowych. Więcej informacji
Połączenia przedsiębiorstw: Komisja warunkowo zatwierdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen
Na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska
zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego
wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez PKN Orlen. Więcej informacji
Plan inwestycyjny dla Europy: cel 500 mld euro na inwestycje osiągnięty przed terminem
Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wywiązały się ze swojego
zobowiązania do uruchomienia inwestycji w wysokości 500 mld euro w ramach planu inwestycyjnego
dla Europy. Około 1 400 operacji zakwalifikowano do finansowania z Europejskiego Funduszu na
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), wykorzystując gwarancje budżetowe Unii Europejskiej oraz
zasoby własne Grupy EBI. Więcej informacji
1 mld euro w innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii
Pobudzanie ekologicznej odbudowy gospodarki w UE: Komisja inwestuje 1 mld euro w innowacyjne
projekty w dziedzinie czystych technologii. Więcej informacji
KE: promocja europejskich utworów audiowizualnych
KE podejmuje kolejne kroki w celu promowania europejskich utworów audiowizualnych i ochrony
widzów. Więcej informacji

Europejski program na rzecz umiejętności
KE przedstawia europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności,
sprawiedliwości i odporności społecznej. Więcej informacji
KE pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy do Trybunału Sprawiedliwości UE
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja pozywa Austrię, Belgię i Niderlandy do Trybunału
Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem unijnych przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Więcej informacji
INFORMACJE O AKTUALNIE TRWAJĄCYCH KONKURSACH

Zaproszenie do składania wniosków EUROPE DIRECT 2021-2025
Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania
wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–
2025. Więcej informacji
POIR 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój
Wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i
jednostek naukowych. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które: objęte badaniami
przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi albo eksperymentalnymi pracami
rozwojowymi; mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe. Więcej informacji
POWER 4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we
współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i
hospicyjnej w różnych formach). Celem konkursu jest upowszechnienie domowej opieki paliatywnej i
hospicyjnej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla
dorosłych mieszkańców tych terenów. Więcej informacji
RPO 3.3 Innowacje w MŚP, RPO Mazowieckiego
W ramach naboru o wsparcie będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, który posiada status mikro i
małego przedsiębiorcy i boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii
COVID-19. Celem naboru będzie udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności
finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Więcej informacji
POIR 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój
Wnioski może składać: Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa
oraz jedno przedsiębiorstwo. Dofinansowanie można otrzymać na: Na projekty, które: obejmują
badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe; mogą obejmować również prace
przedwdrożeniowe. Więcej informacji
POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - „Dotacja na infrastrukturę do
zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój
Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury
służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania,
przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. Więcej
informacji

POWER 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Wiedza Edukacja Rozwój
Środki będą przeznaczone na granty dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie
dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wnioski mogą składać:
Minister właściwy ds. administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły
wyższe, jednostki naukowe. Więcej informacji
POIR 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy, Inteligentny Rozwój
Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu
gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i
potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w
zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii
COVID-19. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające
kryteria średniego przedsiębiorcy. Więcej informacji
POWER 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój
O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. Instytucje
Otoczenia Biznesu. Więcej informacji
POPC 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji, Polska Cyfrowa
Wnioskodawcą mogą być Instytucja Zarządzająca POPC, Instytucja Pośrednicząca POPC.
Dofinansowanie można otrzymać na działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne
odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem
o środki w ramach Programu. Więcej informacji
POPC 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa
Wnioskodawcą może być: Instytucja Zarządzająca POPC, Instytucja Pośrednicząca POPC,
Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC), Urząd Komunikacji
Elektronicznej (jako Instytucja o charakterze specjalistycznym). Dofinansowanie można otrzymać
m.in. na: finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów
wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników. Więcej informacji
POPC 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji
projektów, Polska Cyfrowa
Wnioskodawcą może być: Instytucja Zarządzająca POPC, Instytucja Pośrednicząca POPC,
Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC). Dofinansowanie można
otrzymać na: Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji
projektowej oraz aplikowania i realizacji projektów w ramach POPC. Realizowane wsparcie przyczyni
się do wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką jakość projektów w
ramach Programu. Więcej informacji
POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego,
Wiedza Edukacja Rozwój
Wnioskodawcą może być m.in.: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i
związki jednostek samorządu terytorialnego, urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej, urzędy
wojewódzkie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Celem konkursu jest wybranie do
dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla

podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni
publicznych. Więcej informacji
RPO 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, RPO
Mazowieckiego
30.06.2020
W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu
terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
(WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w
perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. W ramach konkursu
wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla
rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz
przejazdy rowerowe przez skrzyżowania. Więcej informacji
Zestawienie naborów wniosków o dofinansowanie z funduszy UE i innych zagranicznych – stan na
29.11.2019 r.
Baza zawierająca spis aktualnych naborów wniosków do programów unijnych i innych dostępnych
linii dotacyjnych dla podmiotów z obszaru województwa mazowieckiego. Więcej informacji
WARSZTATY, KONKURSY, SZKOLENIA, GRANTY
OFERTY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW DO
PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Access City Award 2021
Ruszyła 11. edycja konkursu Access City Award co oznacza, że miasta w całej UE mogą zacząć składać
wnioski. Nagroda uznaje i docenia chęć, zdolność i wysiłki władz lokalnych, aby dostosować
przestrzeń miejską do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji
Wyjazd do Brukseli dla sołtysów
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i
sołtysów wsi zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się
w dniach 30 września - 2 października 2020 r. Więcej informacji
Nagroda dla solidarnych podczas pandemii
Czy podczas ostatnich miesięcy zaangażowałeś/aś się w inicjatywę solidarnościową w walce z
kryzysem COVID-19? Możesz zdobyć prestiżową nagrodę i 10 tysięcy euro! Więcej informacji
Europe in My Region
Zaprezentuj ciekawy projekt sfinansowany ze środków unijnych i wygraj szkolenie komunikacyjne w
Brukseli. Więcej informacji
EDUinspiracje Media 2020
Czy jesteś dziennikarzem, który w swojej pracy porusza problematykę związaną z programami
zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji? Zgłoś się do konkursu EDUinspiracje Media!
Więcej informacji
Wygrywaj z #DiscoverEU
Rusza konkurs skierowany do uczestników programu #DiscoverEU. Co miesiąc czeka na Was nowe
wyzwanie, dlatego co miesiąc macie szansę wygrać nagrodę o wartości 100 euro! Więcej informacji

Konkurs dla młodych przedsiębiorców
Masz pomysł na biznes, który wpisuje się w co najmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju
2030 albo już prowadzisz taki biznes? Weź udział w Youth Citizen Entrepreneurship Competition!
Więcej informacji
Webinarium o aplikacji do programu „Europa dla obywateli”
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, organizatorzy zapraszają do udziału w bezpłatnym
webinarium pt. „Aplikacja bez problemu!”. Więcej informacji
Wyjazd studyjny dla początkujących dziennikarzy
Jesteś dziennikarzem zainteresowanym tematyką uchodźczą, migracyjną i wielokulturową? Czeka Cię
inspirująca podróż do Finlandii! Więcej informacji
Exchange Program to the US
Granty naukowe dla pracowników polskich uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych. Więcej
informacji
Wspieraj aktywne obywatelstwo młodych
Chcesz dowiedzieć się jak propagować wśród młodych ludzi świadome, aktywne postawy? Czekają
bezpłatne warsztaty online! Więcej informacji
WzMOCnij swoje otoczenie
Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców ponad 70 gmin w różnych
województwach, objętych działalnością PSE. Więcej informacji
EURODESK – PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT, STYPENDIA

Na rok do Walii
12 miesięcy w Wielkiej Brytanii to gwarancja podszkolenia języka i nawiązania przyjaźni na całe życie!
Więcej informacji
Wolontariat w portugalskim raju
Spędź 7 miesięcy na Maderze i zaangażuj się w różnorodne aktywności: od organizowania turniejów
sportowych, do pisania tekstów do uniwersyteckiego magazynu. Więcej informacji
Zakochaj się w Sycylii
Zamieszkaj przez rok na wyspie słońca i spraw, by lokalni mieszkańcy mogli wziąć udział w ciekawych
wydarzeniach. Więcej informacji
Xylokastro czeka na wolontariusza!
Zostało tylko jedno miejsce dla osoby, która rozpocznie swoją wielką grecką przygodę jako mentor
lokalnej młodzieży. Więcej informacji
Pomagaj na Węgrzech
Długoterminowy wolontariat w niewielkim miasteczku Magyaralmás to szansa na pracę z lokalną
społecznością i poznanie węgierskiej kultury od podszewki. Więcej informacji
Praktyki w Belgii
Europejska Agencja eu-LISA poszukuje stażystów. Jeśli wyśmienicie znasz angielski, potrafisz dobrze
planować, a do tego chcesz przez pół roku mieszkać w Brukseli – aplikuj! Więcej informacji

Wolontariat w klubie angielskim... na Węgrzech!
Podczas wolontariatu EKS odkryjesz Szeged, nazywane węgierskim miastem słońca i pomożesz
młodzieży w nauce języka. Więcej informacji
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

Ponad 650 wolnych miejsc w warszawskich żłobkach
W ciągu ostatniego roku całkowicie przebudowaliśmy system opieki żłobkowej. Dzięki temu w
Warszawie niemal podwoiliśmy liczbę bezpłatnych miejsc w żłobkach. Obecnie, po zakończonej
rekrutacji, nadal dysponujemy wolnymi miejscami, z których można skorzystać. Więcej informacji
Roboty drogowe i tramwajowe
W weekend wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy w Wilanowie dokończy prace na węźle z
ul. Przyczółkową. Początek prac w piątek 31 lipca ok. godz. 22.00. Z kolei tramwajarze będą pracowali
na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Nowowiejskiej. Więcej informacji
Przejście dla pieszych w Alei Waszyngtona poprawione
Kończymy wprowadzać zmiany mające poprawić bezpieczeństwo, zwłaszcza wśród pieszych. Na
odcinku od ronda Wiatraczna do przejścia przy ul. Modrzewiowej jeden pas ruchu w kierunku
centrum został zastąpiony azylem. Więcej informacji
W Ursusie rondo pasuje ja ulał
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę nowego ronda u zbiegu ulic Spisaka,
Sosnkowskiego i Regulskiej. Zastąpi ono istniejące przewymiarowane skrzyżowanie o nietypowym
układzie. Więcej informacji
Modernizacja przepompowni przy Wale Miedzeszyńskim rozpoczęta
Gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i burze, powodują, że ulice w bardzo krótkim czasie
zalewają ogromne ilości wody. Aby uniknąć podtopień ulic, dbamy o zieleń, organizujemy nowe
nasadzenia. Niezbędne jest też utrzymywanie urządzeń hydrotechnicznych w dobrym stanie oraz
przeprowadzanie ich okresowych modernizacji. Więcej informacji
Skwer Ad Astra w nowej odsłonie
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zakończył prace modernizacyjne na Skwerze Ad Astra na PradzePołudnie przy ul. Egipskiej. Urozmaicona zieleń wnętrza skweru – z nowymi ławkami, chodnikiem,
oświetleniem rzeźby – czeka już na mieszkańców i zachęca do wypoczynku. Więcej informacji
Pałacyk Konopackiego: kończymy remont
Mozaika „Abstrakcja” od końca lat sześćdziesiątych zdobiła hol wejściowy do Zakładu Usług
Dźwigowych przy ul. Postępu 12 na warszawskim Służewcu. Po likwidacji przedsiębiorstwa i rozbiórce
budynków w całości została przeniesiona w nowe miejsce przez prywatnego inwestora. Więcej
informacji
Powrót bielików do natury po leczeniu w Ptasim Azylu
Ptaki po leczeniu i rehabilitacji w Ptasim Azylu Warszawskiego ZOO regularnie są zwracane
przyrodzie. Dziś, 29 lipca do natury powróciły dwa: samica i samiec bielika. Ptaki wyfrunęły na
wolność nad Wisłą, w miejscowości Pieńków. Więcej informacji

Obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego – transmisje wideo głównych uroczystości
W tym roku, mając na uwadze obostrzenia związane z panującą pandemią, jesteśmy zmuszeni
zmienić dotychczasową formułę organizacji obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Zachęcamy do oglądania transmisji wideo głównych uroczystości. Więcej informacji
Apel do mieszkańców Warszawy: Cześć Bohaterom Powstania!
Apel do mieszkańców Warszawy i naszych gości o uczczenie pamięci bohaterów Powstania
Warszawskiego podpisał prezydent Rafał Trzaskowski wraz z powstańcami. W tym roku, z uwagi na
pandemię, obchody będą miały wyjątkowy charakter. Więcej informacji
76. rocznica wybuchu Powstania: zmiany w ruchu
Organizacja uroczystości 76. rocznicy powstańczego zrywu stolicy oznacza zmiany w ruchu i
parkowaniu w dniach 29 lipca – 5 sierpnia. Zmiany będą dotyczyły także autobusów i tramwajów
Warszawskiego Transportu Publicznego. Więcej informacji

Nie chcesz już dostawać Biuletynu Europejskiego?
Daj nam znać!. Wypisz się tutaj

