Nr 2015/11
W Informatorze:

Informator
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Nagradzamy najlepsze prace licencjackie i magisterskie o UE
Jeśli w 2015 roku obroniłeś swoją pracę licencjacką lub magisterską poświęconą relacjom międzynarodowym Unii Europejskiej – nie odkładaj jej do szuflady. Masz szansę na jej opublikowanie w recenzowanych czasopismach naukowych oraz na atrakcyjne nagrody rzeczowe! Zgłoś swoją pracę do VII
edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską organizowanego przez Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz. Masz czas do 31 grudnia!
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają VII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką
i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej.
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Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci z uczelni publicznych, jak i niepublicznych z całej Polski. Zgłaszane do konkursu prace powinny w całości lub w części dotyczyć wymiaru prawnego, politycznego, ekonomicznego lub społecznego stosunków międzynarodowych UE bądź kwestii członkostwa Polski w strukturach UE.
Na autorów najlepszych prac czekają nagrody:
• atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów elektronicznych;
• publikacja fragmentów najlepszych prac w recenzowanych czasopismach naukowych „Studia i
analizy europejskie” oraz „Unia Europejska – perspektywy społecznoekonomiczne”, punktowanych przez
MNiSW;
• publikacja fragmentów najlepszych
prac na Portalu Spraw Zagranicznych
oraz wortalu e-debiuty Wyższej Szkoły Gospodarki.
Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych:
• 31 grudnia 2015 r.
• Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Bydgoszcz przy Wyższej
Szkole Gospodarki
• ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
Przed nadesłaniem pracy zapoznaj się
z regulaminem konkursu na stronie
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl!
Partnerzy konkursu:
• Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka
• Portal Spraw Zagranicznych
Patronat:
• Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Wsparcie dla inicjatyw obywatelskich NGO
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera
projekty w ramach statutowej, odpłatnej lub
nieodpłatnej działalności organizacji pozarządowych.

• organizacje pozarządowe, o których mowa w
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń
Celem strategicznym programu jest zwiększeposiadające osobowość prawną, związki stowanie zaangażowania obywateli i organizacji
rzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzepozarządowych w życie publiczne i realizację
mieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty
zadań publicznych.
mieszkaniowe;
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4
Dofinansowywane działania:
UoDPPioW;
Uprawione podmioty mogą składać oferty o
dofinansowanie zadań w ramach priorytetu 2. Wysokość dotacji:
Aktywne społeczeństwo.
• dla zadań „jednorocznych”: od 10 000 zł do
Podmioty uprawnione do składania wnio- 100 000 zł;
• dla zadań „dwuletnich”: od 20 000 zł do 200
sków:
000 zł (minimalna dotacja w danym roku musi
wynosić nie mniej niż 10 000 zł);

Wymagany wkład własny jest uzależniony od
wysokości dotacji:
⇒ 10 000 zł – 40 000 zł włącznie: co najmniej

10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe),
⇒ ponad 40 000 zł – 200 000 zł włącznie: co
najmniej 10% wartości dotacji (środki własne
niefinansowe lub finansowe, przy czym co najmniej 5% wartości dotacji musi stanowić wkład
finansowy).

Terminy składania wniosków:
7 stycznia 2016 r., do godziny 16:15.
Więcej informacji: http://www.pozytek.gov.pl/
Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html

Fundusze na polsko-litewską współpracę młodzieży
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja
we są działania w obu krajach).
Rozwoju Systemu Edukacji przyznaje dotacje na
Uczestnicy:
projekty wspierające współpracę młodzieży oraz
pracowników młodzieżowych z Polski i Litwy.
⇒ Format 1 - projekty powinny angażować
młodzież w wieku 13–30 lat, od 10 do 24
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieosób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów
ży wspiera budowanie i wzmacnianie współpra(górny limit wiekowy nie dotyczy liderów i
cy pomiędzy narodami Polski i Litwy poprzez
opiekunów).
dofinansowanie projektów wymiany i współpracy młodzieży oraz pracowników i organizacji ⇒ Format 2 - projekty dla młodzieży w wieku
młodzieżowych.
13–30 lat, ale projekt może być także realizowany
tylko przez pracowników młodzieżoOperatorem programu jest Fundacja Rozwoju
wych
(których
nie obowiązuje górny limit
Systemu Edukacji.
wiekowy). Liczba uczestników: nie mniej niż
Dofinansowywane działania
10 osób, z wyłączeniem opiekunów.

otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;

• włączanie młodzieży z mniejszymi szansami

we wspólne inicjatywy;
• promowanie polsko-litewskiej współpracy
młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii;
• promowanie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną.

W programie wyróżnione zostały dwa niezależ- Uprawnione podmioty
ne „formaty”, o różnym systemie finansowania:
O granty mogą ubiegać się instytucje oświato⇒ Format 1 - projekty wymian młodzieży pol- we, publiczne oraz organizacje pozarządowe z Termin składania wniosków:
skiej i litewskiej (w ramach jednego projektu wyłączeniem podmiotów komercyjnych nasta- 8 stycznia 2016 r.
tylko w Polsce lub tylko na Litwie)
wionych na zysk.
Więcej informacji:
⇒ Format 2 - szkolenia, seminaria, spotkania, Priorytety Funduszu w roku 2016:
• baza Eurodesk Polska: www.eurodesk.pl/
konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne (w ramach jednego projektu możli- • wzmacnianie dialogu międzykulturowego i nasza-baza/grant/PL0010000249
międzyetnicznego poprzez budowanie postaw

Napisz, zrób zdjęcie, namaluj... i wyjedź do Brukseli!
średnich
Pokaż, jak wielobarwna kulturowo i językowo
jest Europa! Napisz krótkie wypracowanie,
Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2015 r.
zrób zdjęcie lub namaluj obrazek - i wyślij na
konkurs organizowany przez Punkty Informacji Nagrody:
Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz i To• wyjazdy do Brukseli ufundowane przez Posłów
ruń.
do Parlamentu Europejskiego: Janusza Zemke i
VI już edycja konkursów skierowanych do dzieci Tadeusza Zwiefkę,
i młodzieży z regionu Kujaw i Pomorza tradycyj- • multimedialne narzędzia do nauki języków
nie podzielona jest na trzy moduły:
obcych,
⇒ Konkurs plastyczny "Wielobarwna Euro- • nagrody rzeczowe.
pa" - dla dzieci ze szkół podstawowych
⇒ Konkurs fotograficzny "Europa w obiek- Kontakt:
tywie" - dla młodzieży uczęszczającej do • e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub
gimnazjów i szkół średnich
europedirect-torun@byd.pl
⇒ Konkurs lingwistyczny "Europejski poli- • tel.: (52) 567 00 69 lub (52) 567 00 09
glota" - skierowany do młodzieży ze szkół
Zawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł:
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu

Organizatorzy:
• Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct –

Bydgoszcz i Toruń,

• Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocła-

wiu,

• Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy,
• Centrum Europejskie im. Roberta Schumana
• Wyższa Szkoła Gospodarki

Partnerzy:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz
Zemke i Tadeusz Zwiefka
Regulaminy konkursów i więcej informacji na
stronie www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl.
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Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość - porozmawiajmy o zrównoważonym rozwoju
Ponad trzy czwarte obywateli Unii
Europejskiej uważa, że pomoc
ludziom w krajach rozwijających się
jest ważna. Więcej niż połowa sądzi, że jako jednostka może odgrywać ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa w tych państwach. Jednocześnie jednak ponad 50% Europejczyków nie ma wiedzy na temat współpracy rozwojowej UE ani tego,
gdzie jest ona kierowana (wyniki
badania Eurobarometru 2013).
Europejski Rok na rzecz Rozwoju
2015 to doskonały moment, aby
przyjrzeć się światowej i europejskiej polityce rozwojowej – temu co
zostało osiągnięte do tej pory i co
wciąż jeszcze musi być zrobione.
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń
wraz z Regionalnym Ośrodkiem
Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy zaprosiły mieszkańców
regionu kujawsko-pomorskiego do
podjęcia debaty, której tematem
przewodnim były „Cele zrównoważonego rozwoju – globalne wyzwania vs. lokalne rozwiązania”.
Wydarzenie odbyło się 25 listopada
2015 r. w Wyższej Szkole Gospodarki. W spotkaniu wzięli udział
zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora pozarządowego, jak również studenci.
Zaproszeni eksperci podjęli się
zaprezentowania tematyki zrównoważonego rozwoju w różnych
aspektach, promując bezpośrednie
zaangażowanie, krytyczne myślenie
i aktywne zainteresowanie obywateli i innych partnerów współpracą
rozwojową.

Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
w swoim wystąpieniu pt. „Między
ambicjami a możliwościami –
nowe wyzwania zrównoważonego rozwoju na tle dotychczasowego dorobku prawa międzynarodowego i praw człowieka” poświęciła dużo uwagi prawnym
aspektom pomocy rozwojowej.
Prelegentka przedstawiła międzynarodowe rozwiązania prawne, jako
wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz rozwiązywania globalnych problemów zrównoważonego
rozwoju. Wskazała ponadto dalsze
wyzwania stojące przed nami oraz
podkreśliła prawa i obowiązki zarówno państw, jak też człowieka w
tym kontekście. Nasuwającym się
wnioskiem jest stwierdzenie, że
naszym obywatelskim i cywilizacyjnym obowiązkiem jest branie
odpowiedzialności za sytuację
regionów mniej rozwiniętych na
świecie, ponieważ chodzi tu nie
tylko o zwykłe pomaganie – chodzi przecież także o naszą własną
przyszłość.

jednym z najaktywniejszych aktorów polityki rozwojowej na świecie i
że zrównoważony rozwój obejmuje
obecnie już nie tylko aspekty gospodarcze – równie ważne są kwestie rozwoju społecznego, instytucjonalno-politycznego oraz środowiskowego.
Ujęcie społeczne zrównoważonego
rozwoju zaprezentował podczas
debaty dr Marcin Skinder w wystąpieniu pt. „Zrównoważony rozwój
i jego społeczne uwarunkowania”. Jak zauważył, medialnie
zrównoważony rozwój często kojarzony jest wyłącznie ze sprawą
ekologii, ochrony środowiska naturalnego – tj. roślin, zwierząt. A to
przecież człowiek jest w tym
procesie najważniejszy, o czym
zdarza się, że zapominamy. Podkreślił on przede wszystkim niedocenianą dotąd rolę edukacji społeczeństw w dążeniu do osiągnięcia
celów zrównoważonego rozwoju.
Wskazał ponadto na pochodzenie
pojęcia zrównoważonego rozwoju,
które pierwotnie wywodzi się z

leśnictwa. Oznaczało ono bowiem
sposób gospodarowania lasem
polegający na tym, że wycina się
tylko tyle drzew, ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy nie
został zlikwidowany, by mógł się
zawsze odbudować. W przełożeniu
na aspekt demograficzny zrównoważonego rozwoju możemy zatem
mówić o pojęciu „replacement level
fertility” – czyli poziomie płodności,
który pozwala na zastępowanie
odchodzącej generacji nową.
Szerzenie świadomości o tym, iż
korzyści współpracy rozwojowej są
obustronne – dla obywateli państw
rozwijających się i obywateli UE,
osiągnięcie szerszego zrozumienia
spójności polityki na rzecz rozwoju,
a także promowanie poczucia
wspólnej odpowiedzialności i solidarności w tej kwestii legły u podstaw idei Europejskiego Roku na
rzecz Rozwoju. Zorganizowana w
Bydgoszczy debata była z pewnością jednym z narzędzi wprowadzających tę europejską ideę w lokalną
rzeczywistość.

Od strony ekonomicznej na problem zrównoważonego rozwoju
spojrzał dr Leszek Cybulski w
swojej prelekcji „Unijna polityka
rozwoju. Dlaczego i jak Unia Europejska wspiera kraje rozwijające się?”. Wskazując konkretne
przykłady i dane statystyczne udowodnił, że tak naprawdę nie mamy
już do czynienia z pojęciem
„pomocy rozwojowej”, a raczej
„współpracy rozwojowej”. Jest to
sytuacja, w której każda strona
czerpie określone korzyści. Podkreślił też, że Unia Europejska jest

Polska stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości za smog
W ciągu pięciu ostatnich lat w
wielu rejonach Polski zawartość
szkodliwych pyłów w powietrzu
wielokrotnie przekraczała dopuszczalne normy. Komisja Europejska podjęła w związku z tym
decyzję o wniesieniu do Trybunału
Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce. Utrzymująca się
wysoka zawartość cząstek pyłu w

powietrzu stanowi poważne zagro- stale przekraczane były roczne działania prawodawcze i adminiżenie dla zdrowia publicznego.
wartości dopuszczalne.
stracyjne, sprzyjające ograniczeniu
utrzymującego się zanieczyszczeDobowe wartości dopuszczalne Zanieczyszczenie powietrza pynia, Komisja uznała za niewystarcząstek pyłu zawieszonego (PM10) łem jest w Polsce spowodowane
czające. Decyzja o wniesieniu sprabyły w Polsce stale przekraczane w przede wszystkim tzw. niską
wy przeciwko Polsce do Trybunału
35 spośród 46 stref jakości powie- emisją (to znaczy emisją ze źróSprawiedliwości UE jest następtrza przez co najmniej pięć ostat- deł na wysokości poniżej 40 m) z
stwem uzasadnionej opinii, którą
nich lat, w tym także w roku 2014. urządzeń grzewczych w gospoprzesłano Polsce w lutym 2015 r.
Oprócz tego w dziewięciu strefach darstwach domowych. Podejmowane dotychczas przez Polskę

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 formalnej 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 (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji 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 3 (parter – budynek J)
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
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl
MAGDALENA ANTYCHOWICZ
Specjalista ds. mediów społecznościowych Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: magdalena.antychowicz@byd.pl

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

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Magdalena Antychowicz
Korekta:
Joanna Wójtowicz

