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Wyniki konkursu plastycznego, lingwistycznego i fotograficznego 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego, fotograficznego i lingwistycz-
nego za nadesłanie prac. To kolejna edycja konkursów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Poziom nadesłanych prac był wysoki i bardzo wyrównany. Niełatwo było wybrać te najlepsze! Na 
naszej stronie internetowej www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl zamieszczona została lista osób 
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach. Serdecznie gratulujemy! Kolejna edycja konkursów już 
jesienią 2016. 

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 14 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. Królowej Jadwigi 14, budynek L – Akademicka Przestrzeń 
Kulturalna, Galeria nad Brdą). Na tę uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów i oso-
by wyróżnione wraz z nauczycielami, rodzicami lub opiekunami. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze 
potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub telefoniczną 
pod nr: (52) 567 00 69. 

Porady eksperta ds. funduszy europejskich 
Planujesz ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej? W PIE Europe Direct - Bydgoszcz znaj-
dziesz wskazówki, co robić. Dyżurujący w naszym punkcie ekspert podpowie, gdzie należy szukać 
źródeł finansowania, kiedy złożyć wniosek i jak dopełnić wszystkich kwestii formalnych, niezbędnych 
do prawidłowego rozliczenia dotacji. Na najbliższe, bezpłatne konsultacje zapraszamy 29 lutego 
2016 w godzinach 16.00- 19.00 do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przy 
Wyższej Szkole Gospodarki (Bydgoszcz, ul. Garbary 3, bud. J - parter). 

Osoby zainteresowane prosimy o skontaktowanie się z pracownikami naszego Punktu osobiście, 
telefonicznie lub za pośrednictwem faksu pod numerem: (52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiado-
mości na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl. 



Program Erasmus+ został opracowany tak, 

aby wspierać kraje uczestniczące w progra-

mie w zakresie efektywnego wykorzystywania 

potencjału kapitału społecznego oraz promo-

wania idei uczenia się przez całe życie. Era-

smus+ to również odpowiedź na potrzeby 

współczesnej Europy oraz wyzwania, które 

przed nią stoją.  

 

W ramach akcji 2 programu (Partnerstwa 
strategiczne w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia) beneficjenci tworzą partnerstwa 

strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i 

młodzieży; zawierają sojusze 

na rzecz wiedzy oraz umiejęt-

ności sektorowych, a także 

budują potencjał w dziedzinie 

młodzieży. Uczestniczące w 

programie podmioty chętniej 

wdrażają innowacje: przygo-

towują atrakcyjniejsze progra-

my kształcenia i szkolenia, 

szerzej wykorzystują techno-

logie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki 

Erasmusowi+ europejskie instytucje i organi-

zacje częściej korzystają z doświadczeń in-

nych podmiotów, a także 

rozwijają swój potencjał, co 

umożliwia im działanie na 

szczeblu międzynarodowym. 

 

Do krajów uczestniczących w 

programie należą: 

⇒ 28 państw członkowskich 

Unii Europejskiej; 

⇒ państwa EFTA/EOG: 

Islandia, Liechtenstein, Nor-

wegia; 

⇒ państwa kandydujące do UE: Turcja, Była 

Jugosłowiańska Republika Macedonii. 

 

Termin składania wniosków: 31.03.2016 
(godz. 12:00) 

 

Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl 

 

Kontakt: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

email: kontakt@frse.org.pl 

http://www.frse.org.pl/ 
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Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
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Zawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł: 
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu 

Program Standardowych Grantów Fundu-
szu Wyszehradzkiego wspiera finansowo 
projekty rozwijające współpracę krajów z Gru-
py Wyszehradzkiej oraz integrację tych 
państw z Unią Europejską. 
 
Dofinansowane działania: 
• współpraca kulturalna (np. festiwale , 

publikacje) 

• współpraca naukowa i badania naukowe 
(np. konferencje, publikacje, badania) 

• edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 

• wymiana młodzieży (np. sport, imprezy 
edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i 
dzieci) 

• współpraca transgraniczna (np. projekty 2 
państw, które znajdują się na gra-
nicy, w odleglości 50 km od grani-
cy) 

• promocja turystyki (np. prze-
wodniki, prezentacje, targi) 
 
Wysokość dofinansowania: 
Kwota wsparcia projektów wynosi 
minimum 6.001 euro. Środki otrzy-
mane z Funduszu nie mogą prze-
kraczać 80% całkowitych kosztów 
projektu (w tym również wkład 
własny i granty z innych instytucji/
organiacji). 
 
Preferowane są projekty, których 
uczestnicy pochodzą ze wszyst-
kich krajów wyszehradzkich. Fun-
dusz nie może rozpatrywać projek-
tów, w których - prócz kraju wnio-
skodawcy - organizacyjni partnerzy 

pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów 
Grupy. Budżet projektu nie może obejmować 
okresu dłuższego niż 12 miesięcy. 
 
Termin składania wniosków: 15 marca 
2016 
 
Więcej informacji: http://visegradfund.org/
grants/standard-grants/ 

Wsparcie na rzecz współpracy w Grupie Wyszehradzkiej 
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Komisja Europejska opubliko-
wała swoją roczną analizę wy-
zwań gospodarczych i społecz-
nych w państwach członkow-
skich UE – tak zwane sprawoz-
dania krajowe.  

W ramach usprawnionego euro-

pejskiego semestru sprawozdania 

te stanowią narzędzie koordynacji 

polityki gospodarczej służące do 

monitorowania reform politycz-

nych i do wczesnego wykrywania 

problemów, którymi powinny się 

zająć państwa członkowskie. 

Sprawozdania posłużą za podsta-

wę dyskusji z państwami człon-

kowskimi na temat ich decyzji 

politycznych w związku z przed-

kładanymi w kwietniu programami 

krajowymi. Pomogą też w sformu-

łowaniu przez Komisję późną 

wiosną zaleceń dla poszczegól-

nych krajów. 

Sprawozdanie krajowe - Polska 
2016 r. 

Sprawozdanie krajowe zawiera 

ocenę polskiej gospodarki w świe-

tle rocznej analizy wzrostu gospo-

darczego opublikowanej przez 

Komisję Europejską 26 listopada 

2015 r. W analizie zalecono poło-

żenie nacisku w 2016 r. na trzy 

główne filary polityki gospodarczej 

i społecznej UE: ożywienie inwe-

stycji, realizację reform struktural-

nych służących modernizacji go-

spodarek państw członkowskich 

oraz odpowiedzialną politykę 

budżetową. 

Polska gospodarka wciąż roz-
wija się stabilnie. Przewiduje się, 

że w latach 2016 i 2017 napędza-

ny popytem krajowym realny PKB 

będzie rósł w szybkim tempie 

wynoszącym 3,5 proc. rocznie, 

czyli znacznie powyżej średniej 

UE. Te lata dobrego wzrostu będą 

stanowić kontynuację długiego 

okresu nieprzerwanej ekspansji 

gospodarczej, sięgającego w 

przeszłość aż do 1992 r. – Pol-

sce, jako jedynemu państwu UE, 

udało się uniknąć recesji podczas 

światowego kryzysu gospo-

darczego i finansowego, który 

wybuchł w 2007 r. 

Poziom życia i stopa zatrudnie-
nia w Polsce zbliżyły się zna-
cząco do średniej UE, ale nadal 
występują pewne trudności. W 

2014 r. wskaźnik PKB na miesz-

kańca wyrażony według standar-

dów siły nabywczej osiągnął w 

Polsce poziom 68 proc. średniej 

UE (w 2007 r. wynosił 53 proc.). 

Od 2013 r. odnotowywany jest 

wzrost całkowitego zatrudnienia – 

do rekordowych w historii pozio-

mów, w związku z czym spada 

też stopa bezrobocia. Pomimo 

tych dużych postępów wskaźnik 

zatrudnienia jest wciąż niższy od 

średniej unijnej. Różnica ta wyni-

ka przede wszystkim ze znacznie 

m n i e j s z e g o 

uczestnictwa w 

rynku pracy 

kobiet i osób o 

niskich kwalifi-

kacjach. Kolej-

nym czynnikiem 

jest wciąż wy-

soki udział sek-

tora rolnego w 

łącznym zatrud-

nieniu – zmniej-

sza się on bardzo powoli. Utrzy-
muje się też tendencja spadko-
wa stopy bezrobocia, która 
powróciła obecnie do poziomu 
sprzed kryzysu. Bezrobocie 

długotrwałe stanowi jednak około 

40 proc. łącznego bezrobocia. 

Polska boryka się w dalszym 

ciągu z problemem szybkiego 

starzenia się społeczeństwa i 

wysokim poziomem emigracji. 

Ogólne perspektywy gospodar-
cze są w dalszym ciągu pozy-
tywne, chociaż pojawia się ry-
zyko wewnętrzne. Przewiduje 

się, że głównym motorem wzrostu 

gospodarczego pozostanie spoży-

cie prywatne, ze względu na ro-

snące płace, zatrudnienie i trans-

fery fiskalne. Spodziewany jest 

silny wzrost inwestycji prywatnych 

w związku z już wysokim stop-

niem wykorzystania mocy produk-

cyjnych. Marże zysku powinny 

utrzymać się na wysokim pozio-

mie, ale pewne decyzje politycz-

ne, które zostały podjęte lub za-

powiedziane po ostatnich wybo-

rach powszechnych, mogą wpły-

nąć niekorzystnie na zaufanie i 

inwestycje w sektorze przedsię-

biorstw. Nowy podatek od akty-

wów instytucji finansowych zawa-

ży niekorzystnie na inwestycjach, 

jeśli w odpowiedzi na jego wpro-

wadzenie banki podniosą opro-

centowanie kredytów, aby zre-

kompensować koszt podatku. 

Inwestycje publiczne prawdopo-

dobnie utrzymają się na wysokim 

poziomie, co częściowo wynika z 

faktu, że rząd postawił sobie za 

cel zwiększenie stopy inwestycji. 

Doprecyzowania wymaga nadal 

kwestia, w jaki sposób cel ten 

zostanie pogodzony z wyższymi 

wydatkami bieżącymi oraz krajo-

wymi i unijnymi regułami fiskalny-

mi. Zgodnie z prognozami defla-

cja zniknie w 2016 r., ale presja 

cenowa powinna utrzymać się na 

niskim poziomie do 2017 r. Oce-

nia się, że po trwającej kilka lat 

korekcie deficyt obrotów bieżą-

cych został niemal zlikwidowany 

w 2015 r. za sprawą bardzo do-

brych wyników eksportu towarów, 

osiągniętych dzięki konkurencyj-

ności kosztowej Polski pomimo 

niekorzystnej sytuacji na rynkach 

sąsiedzkich.  

Pełna wersja sprawozdania 
krajowego dotyczącego Polski:  

http://ec.europa.eu/europe2020/

pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf 
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Europejski semestr  
to procedura, podczas której koordynuje si ę  
polityk ę gospodarcz ą i bud żetow ą w UE. Jest  
elementem unijnego zarz ądzania gospodarczego. 
 
Najważniejsza część procedury przypada na pierw-
szych 6 miesi ęcy roku , stąd nazwa „semestr”.  
Podczas europejskiego semestru państwa członkow-
skie dopasowują swoją politykę budżetową i gospo-
darczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE.  
 
Podczas europejskiego semestru koordynuje się 3 
działy polityki gospodarczej:  
• reformy strukturalne, służące promowaniu wzro-

stu i zatrudnienia zgodnie ze strategią „Europa 
2020” 

• politykę budżetową, służącą zapewnieniu stabil-
ności finansów publicznych zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu 

• zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowa-
gi makroekonomicznej. 



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 (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 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 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  

Opracowanie:  

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

Polub nas  
na Facebooku! 


