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AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ 

Orientation Day na wydziale WSG w Inowrocławiu  

W dniu 3 marca 
Punkty Informacji 
Europejskiej Euro-
p e  D i r e c t —
Bydgoszcz, Europe 
Direct—Toruń oraz  
Regionalny Punkt 
Informacyjny Euro-
desk Bydgoszcz i 
Wyższa Szkoła 
Gospodarki  zorga-
nizowały Orienta-
tion Day na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowro-
cławiu. W warsztatach wzięli udział polscy studenci wraz ze studentami 
zagranicznymi oraz studentami programu Erasmus+. Zajęcia były pro-

wadzone w języku an-
gielskim. Tematem 
warsztatów był EU-
RES, EUROPASS oraz 
mobilność. Studenci 
aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach oraz mieli 
okazję do integracji. Na 
spotkaniu studenci do-
wiedzieli się czym nale-
ży się kierować szuka-
jąc pracy za granicą, 
jak napisać CV oraz 
jakie programy oferuje 
Unia Europejska.  

 

 

 



Staż w Parlamencie Europej-
skim  

Parlament oferuje kilka opcji od-
bycia stażu w Sekretariacie Ge-
neralnym w celu zapewnienia 
młodym ludziom możliwości od-
bycia szkolenia zawodowego i 
zdobycia wiedzy na temat Parla-
mentu Europejskiego i jego dzia-
łalności.  

Zgłoszenia do 15 maja  

Więcej informacji:  
h t tp : / /www.europar l .eu ropa .eu /
atyourservice/pl/20150201PVL00047/

S t a % C 5 % B C e ?
utm_campaign=engagor&utm_content
=engagor_MzkwNTg3MQ%3D%
3D&utm_medium=social&utm_source

=twitter 

Graduate Administrators 2018 

Instytucje UE poszukują absol-
wentów z umiejętnościami, mo-
tywacją oraz poszukujących no-
wej, ekscytującej kariery. Trwa 
konkurs Graduate Administrators 
2018. 

Oferta: szeroki zakres zadań 
związanych z formułowaniem 

polityki, działaniem operacyjnym 
i zarządzaniem zasobami. To 
może być doskonały początek 
stymulującej kariery, w tętniącej 
życiem Brukseli i Luksemburgu, 
gdzie wybrani kandydaci będą 
mieli szansę naprawdę zmienić 
Europę. 

Rejestracja kończy się 10 kwiet-
nia o 12:00 

Więcej informacji:  
https://www.youtube.com/watch?

v=g2wb31ZS3Wg  
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Staże w instytucjach Unii Europejskiej 

Zawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł: 
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu,  www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Komisja Europejska urucho-
miła portal internetowy Wi-
Fi4EU   

Komisja Europejska uruchomiła 
portal internetowy WiFi4EU (24 
języki UE). Inicjatywa WiFi4EU 
ma na celu zapewnienie bezpłat-
nego dostępu do Wi-Fi w miej-
scach publicznych, takich jak 
parki, place, budynki użyteczno-
ści publicznej, biblioteki i ośrodki 
zdrowia. 

Za pośrednictwem portalu, gmi-
ny w całej Europie są zaproszo-
ne do zarejestrowania swoich 
danych przed pierwszym zapro-
szeniem do składania projektów 
w połowie maja w celu finanso-
wania przez UE budowy darmo-

wych publicznych hotspotów 
internetowych. 

Program WiFi4EU oferuje vou-
chery o wartości 15 000 EUR dla 
gmin w celu ustawienia hotspo-
tów Wi-Fi w miejscach publicz-
nych, w tym bibliotek, muzeów, 
parków publicznych, placów. 

Gminy mogą korzystać z kupo-
nów WiFi4EU do kupowania i 
instalowania sprzętu Wi-Fi 
(punktów dostępu bezprzewodo-
wego) w wybranych miejscach 
publicznych. Koszty utrzymania 
sieci pokryje gmina. 

W połowie maja 2018 r. Zostanie 
uruchomione pierwsze zapro-
szenie, a zarejestrowane gminy 
mogą ubiegać się o pierwszą 
pulę 1000 kuponów WiFi4EU. 
Kupony będą dystrybuowane na 
zasadzie "kto pierwszy, ten lep-
szy". Zapewniając równowagę 
geograficzną, Komisja ogłosi 

1000 gmin, które otrzymają fi-
nansowanie w ramach pierwsze-
go zaproszenia. Każdy kraj 
uczestniczący otrzyma co naj-
mniej 15 kuponów. 

Więcej informacji: 

https://www.wifi4eu.eu/#/home   

Darmowy Internet w całej Unii Europejskiej  

https://www.youtube.com/watch?v=g2wb31ZS3Wg
https://www.youtube.com/watch?v=g2wb31ZS3Wg
https://www.wifi4eu.eu/#/home
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EUROPEJSKI ROK 
DZIEDZICTWA KUL-
TUROWEGO 2018 

Rok 2018 to Europejski 
Rok Dziedzictwa Kulturo-
wego. Celem Europejskiego 
Roku Dziedzictwa Kulturo-
wego (ERDK 2018) jest 
zachęcenie jak największej 
liczby osób do odkrywania 
i poznawania europejskiego 
dziedzictwa kulturowego 
jako wspólnego dobra oraz 
do wzmocnienia poczucia 
przynależności do europej-
skiej wspólnoty. Podczas 
ERDK omawiane będzie: 
znaczenie dziedzictwa dla 
społeczeństwa, jego wkład 
w gospodarkę, rola dzie-
dzictwa w europejskiej dy-
plomacji kulturalnej oraz 
znaczenie zachowania dzie-
dzictwa dla przyszłych po-
koleń. Organizacja ERDK 
2018 opiera się na współ-
pracy instytucji unijnych, 
państw członkowskich oraz 
lokalnych władz z sektorem 
dziedzictwa, lokalnymi spo-
łecznościami i organizacja-
mi pozarządowymi.    

EUROPEJSKA STOLI-
CA KULTURY 2018 

W tym roku warto wybrać 
się na wakacje do Valletty 
(Malta) oraz do Leeuwar-
den (Holandia). Dlaczego? 
To właśnie tym miastom 
przyznano tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2018. 
Na cały rok zaplanowano 
mnóstwo wydarzeń kultu-
ralnych w obu miastach. 
Szczegóły dotyczące har-
monogramu wydarzeń moż-
na uzyskać na oficjalnych 
stronach poświęconych eu-
ropejskim stolicom kultury 
2018.  

BAŁKANY ZACHOD-
NIE — 6 INICJATYW 

Komisja Europejska ogłosi-
ła sześć sztandarowych ini-
cjatyw, które UE podejmie 
w celu wsparcia wysiłków 
transformacyjnych Bałka-
nów Zachodnich w obsza-

rach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. 
Konkretne działania w no-
wej strategii UE-Bałkany 
Zachodnie obejmują inicja-
tywy mające na celu m.in. 
wzmocnienie praworządno-
ści, wzmocnienie współpra-
cy w zakresie bezpieczeń-
stwa i migracji.  

GEOBLOKOWANIE 

Kupujący online wkrótce 
będą mieli szerszy i łatwiej-
szy, transgraniczny dostęp 
do produktów, rezerwacji 
hotelowych, wynajmu sa-
mochodów, festiwali mu-
zycznych i biletów do par-

ków rozrywki w UE, zgod-
nie z nowymi przepisami 
zakazującymi geoblokowa-
nia. W ostatnim głosowaniu 
posłowie do Parlamentu 
Europejskiego głosowali za 
zakończeniem nieuzasad-
nionej dyskryminacji, pod-
czas zakupów w Internecie 
w UE. Geoblokowanie jest 
stosowane w różnych for-
mach przez aż 63% euro-
pejskich stron interneto-

wych! 

MLEKO, OWOCE I WA-
RZYWA W SZKOŁACH 
W CAŁEJ UE 

Dzięki unijnej inicjatywie 
ponad 30 mln dzieci w 
szkołach w całej UE dostaje 
mleko, owoce i warzywa. 
Jak pokazują ostatnie spra-
wozdania z monitoringu w 
roku szkolnym 2016–2017 
ponad 12,2 mln dzieci w 79 
tys. szkół wzięło udział w 
unijnym programie „Owoce 
i warzywa w szkole”, nato-
miast około 18 mln dzieci 
uczestniczyło w programie 
„Mleko w szkole”. Stanowi 

to ponad 74 tys. ton owo-
ców i warzyw i ponad 285 
tys. ton produktów mlecz-
nych, rozprowadzanych 
głównie wśród dzieci w 
wieku 6–10 lat. 

Oprócz dystrybucji tych 
produktów unijna inicjaty-
wa propaguje wśród dzieci 
zdrowe nawyki żywienio-
we i obejmuje specjalne 
programy edukacyjne na 
temat znaczenia zdrowego 

odżywiania i sposobów pro-
dukcji żywności. 

Przydatne linki: 

 http://erdk2018.pl/ 

 h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u /
programmes/creative-europe/
actions/capitals-culture_en 

 http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-1823_pl.htm 

 

http://erdk2018.pl/
http://erdk2018.pl/
http://erdk2018.pl/


PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ  
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który 
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów 
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został  
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formal-
nej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony 
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres 

2005-2008.  

W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt 
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła  
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował 
swoją działalność europejską. W trzecim okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny 
uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie punktu od 1 stycznia 2013 r. do grudnia 2017 r. Obecnie po pozytywnej opinii Komi-

sji Europejskiej rozpoczynamy kolejną edycję funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Bydgoszcz w latach 2018-2020. 

Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie sa-

me we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. 

Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informa-
cji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb 
społecznych. 

Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej. 

W szczególności do współpracy zapraszamy: 

 przedstawicieli samorządu terytorialnego 

 małych i średnich przedsiębiorców 

 nauczycieli i instytucje oświatowe 

 organizacje pozarządowe 

 młodzież 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ 

przy Wyższej Szkole Gospodarki 

ul. Garbary 2 (bud. C, biuro C015) 

85-229 Bydgoszcz 

tel.: 52 567 00 18 

tel/fax: 52 567 00 69 

e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl  

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11) 

Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 16:00 

dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK 

Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG 

e-mail: k.marchlewska@byd.pl 

WERONIKA SIKORA 

Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG 

e-mail: weronikas@byd.pl 

KAMILA KRUŻA-SUPEŁ 

Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń 

e-mail: kamila@byd.pl  

Opracowanie:  

Weronika Sikora 

 

Odwiedź naszą stronę internetową 
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl 

Polub nas  
na Facebooku! 

http://www.ed.byd.pl/
http://www.ed.byd.pl
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Bydgoszcz-przy-Wy%C5%BCszej-Szkole-Gospodarki/191592580880158

