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Doradca ds. funduszy zaprasza na spotkanie 

Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych fun-
duszach UE w naszym regionie? Spotkaj się z eksper-
tem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich 

pomysłach.  

Nasz doradca podpowie Ci, jakie programy pomogą 
sfinansować Twoje przedsięwzięcie, podzieli się prak-
tycznymi wskazówkami i rozwieje wątpliwości dotyczące 
formalności aplikacyjnych. Zapraszamy na kolejne bez-
płatne konsultacje w zakresie funduszy 12 lipca w godz. 
16:00-19:00 do naszej siedziby (Bydgoszcz, ul. Garbary 

3). 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji pro-
simy o skontaktowanie się przed wizytą z pracownikami 
naszego Punktu osobiście, telefonicznie lub za pośred-
nictwem faksu pod numerem: (52) 567 00 69 lub po-
przez wysłanie wiadomości na adres europedirect-

bydgoszcz@byd.pl. 

„Europejski Poliglota” z wizytą w Brukseli 

Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, nasz "Europejski Poli-
glota" Steve Liebich odbył wizytę w Brukseli za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie 
literackim, organizowanym przez nas co roku wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń z okazji Europejskiego Dnia Języków. W Bydgoszczy Steve aktywnie 
angażuje się w prace Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego - teraz ma okazję przyjrzeć 
się pracy prawdziwych europarlamentarzystów od środka. Gratulujemy! I już teraz zaprasza-
my do udziału w kolejnej edycji konkursów ED-Bydgoszcz i ED-Toruń, które ogłosimy już 

jesienią. 

Źródło: https://www.facebook.com/janusz.w.zemke/ 



Granty na wypracowanie oraz wdrożenie 

nowych rozwiązań w różnych obszarach 

tematycznych (m.in. społecznym i zawodo-

wym), we współpracy z partnerem zagra-

nicznym z kraju UE przyznawane są w ra-

mach Działania 4.3 – Współpraca ponadnaro-

dowa PO WER. Centrum Projektów Europej-

skich (CPE), pełni rolę Instytucji Pośredniczą-

cej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edu-

kacja Rozwój. 

 

„Nowe rozwiązanie” jest rozumiane jako pro-

dukt projektu współpracy ponadnarodowej, 

który w całości, części lub w określonej formie 

nie występuje dotychczas w Polsce. 

 

„Współpraca z partnerem zagranicz-

nym” (partnerstwo ponadnarodowe) – ozna-

cza, że cele, produkty i rezultaty projektu są 

powiązane ze współpracą ponadnarodową i 

pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpi-

sują list intencyjny oraz umowę o współpracy 

ponadnarodowej. 

 

Dofinansowywane działania: 

Wnioski można składać w ramach 7 tematów: 

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

młodych bez pracy, w tym w szczególności 

osób, które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla 

osób pozostających bez pracy z następują-

cych grup: osób o niskich kwalifikacjach za-

wodowych, osób powyżej 50 roku życia, ko-

biet, długotrwale bezrobotnych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług spo-

łecznych świadczonych przez podmioty 

ekonomii społecznej lub zwiększenie pozio-

mu wykorzystania tych usług przez podmioty 

administracji publicznej. 

4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzin-

nego. 

5. Metody utrzymania aktywności zawodo-

wej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 

zarządzanie wiekiem). 

6.  Zwiększenie dostępu osób dorosłych do 

różnych form uczenia się przez całe życie. 

7.  Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 

uczniów szkół i placówek oświatowych 

kształcenia zawodowego. 

 

W ramach programu nie jest przewidziane 

finansowanie działań o charakterze mobilno-

ściowym. 

 

Uprawnione podmioty: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty 

wskazane 

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

PO WER, czyli m.in.: 

 organizacje pozarządowe, 

 szkoły i placówki systemu oświaty, 

 Uczelnie, 

 podmioty ekonomii społecznej, 

 instytucje rynku pracy, 

 przedsiębiorstwa i inne. 

 

Sposób składania wniosków: 

Wnioski składa się w formie dokumentu elek-

tronicznego za pośrednictwem systemu SO-

WA i w formie papierowej, wygenerowanej z 

tego systemu. 

 

Wysokość dofinansowania: 

Budżet programu: 40 000 000 zł. 

Maksymalne dofinansowanie projektu ze 

środków UE i środków budżetu państwa: 97% 

wydatków kwalifikowalnych. Minimalna war-

tość wnioskowanej kwoty: 500 000 zł. 

 

Termin składania wniosków: 29.07.2016 r. 

 

Szczegółowe informacje: 

h t t p s : / / w w w . c p e . g o v . p l / a k t u a l n o s c i /

szczegoly/363,konkurs-numer-powr-04-03-00-

ip-07-00-003-16 
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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,  www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Football People Event Grants to granty na 
organizację imprez odbywających się w ra-
mach Tygodni Aktywności FARE, związanych 
z podnoszeniem świadomości o dyskryminacji 
towarzyszącej piłce nożnej. 
 
Football People Event Grants mają na celu 
wspieranie innowacyjnych imprez sportowych 
i działań zapobiegających i zwalczających 
dyskryminację, a także kształtujących debatę 
na temat integracji społecznej, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
 
Dofinansowywane działania: 
Wszystkie działania prowadzone w ramach 
projektów muszą być zgodne z prioprytetami i 
celami FARE i mieć miejsce w czasie tygo-
dnia  Football People Action Week, w paź-
dzierniku 2016 r. 
Działania powinny być związane tematycznie 
z kwestiami mniejszości etnicznych, osób 
ubiegających się o azyl, nieudokumentowa-
nych migrantów, równouprawnieniem płci , 
dyskryminacji instytucjonalnej, wykluczenia, 

niepełnosprawności oraz bi-, trans- i homofo-
bii. Projekt może poruszać kilka tych kwestii 
na raz.  
W ramach projektów prowadzone mogą być 
następujące działania: 
 realizacja krajowych lub międzynarodowych 

konferencji 
 uruchomienie produkcji i materiałów eduka-

cyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy 
lub zestawy dydaktyczne) 

 wydarzenia lobbingowe (na poziomie regio-
nalnym lub parlamentarnym) 

 festiwale filmowe 
 inne niekonwencjonalne działania, o krajo-

wym lub międzynarodowym zasięgu. Z 
przykładami działań można zapoznać się na 
stronie organizatora. 

 
Kto może składać wnioski: 
Różne podmioty, formalne i nieformalne, 
m.in.: kluby piłkarskie, grupy kibiców, organi-
zacje działające na rzecz praw człowieka, 
instytucje edukacyjne, badawcze, jednostki 
publiczne, think-tanki i in. FARE zachęca też 

współpracy z innymi organizacjami, w celu 
zwiększenia zasięgu realizowanych projek-
tów. 
 
Wysokość dofinansowania: 
Do 3000 euro. Kwota dofinansowania nie 
może przekroczyć 80% całkowitych kosztów 
projektu. 
 
Termin składania wniosków: 01.08.2016 r. 
 
Więcej informacji: 
http://www.farenet.org/campaigns/football-
people-action-weeks/event-grants/ 

Wsparcie na rzecz niedyskryminacji w footballu 

https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/363,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-003-16
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/363,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-003-16
https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/363,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-003-16
http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/event-grants/
http://www.farenet.org/campaigns/football-people-action-weeks/event-grants/
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23 czerwca 2016 r. w Wielkiej 
Brytanii odbyło się referendum, 
w którym obywatele zostali zapy-
tani o to, czy ich kraj powinien w 
dalszym ciągu pozostawać pań-
stwem członkowskim Unii Euro-
pejskiej. Ogłoszone wyniki głoso-
wania wskazują, że Zjednoczone 
Królestwo opuści szeregi UE. 
Zachęcamy do zapoznania się w 
tej sytuacji z oficjalnym stanowi-
skiem władz Unii Europejskiej na 
ten temat. 
 
Wspólne oświadczenie Martina 
Schulza, przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego, Donalda 
Tuska, przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Marka Rutte, pre-
miera Holandii sprawującej rota-
cyjną prezydencję w Radzie UE i 
Jeana-Claudea Junckera, prze-
wodniczącego Komisji Europej-
skiej, na temat wyników referen-
dum w Zjednoczonym Królestwie: 
 
W wolnym i demokratycznym 
procesie Brytyjczycy wyrazili wolę 
opuszczenia Unii Europejskiej. 
Ubolewamy nad tą decyzją, ale ją 
szanujemy. 
 
Jest to sytuacja bezprecedenso-
wa, lecz jesteśmy zgodni co do 
jednego - będziemy stać na 
straży podstawowych wartości 
Unii Europejskiej, by propago-

wać pokój i dobrobyt jej narodów. 
Unia 27 państw członkowskich 
nadal będzie istnieć. Unia stano-
wi ramy naszej wspólnej przyszło-
ści politycznej.  Łączą nas histo-
ria, geografia oraz wspólne intere-
sy i na tej podstawie będziemy 
rozwijać naszą współpracę. 
Wspólnie stawimy czoła wyzwa-
niom, by stymulować wzrost go-
spodarczy, budować dobrobyt i 

zapewnić naszym obywatelom 
bezpieczeństwo. Instytucje unijne 
będą w pełni zaangażowane w 
realizację tych celów.   
 
Teraz oczekujemy od rządu 
Zjednoczonego Królestwa jak 
najszybszego wprowadzenia w 

życie decyzji Brytyjczyków, 
niezależnie od tego, jak bolesny 
może być to proces. Wszelkie 
opóźnienia mogą powodować 
narastanie niepewności. Dyspo-
nujemy przepisami pozwalającymi 
w sposób uporządkowany prze-
prowadzić ten proces. Artykuł 50 
Traktatu o Unii Europejskiej okre-
śla procedurę, którą należy zasto-
sować, gdy państwo członkowskie 

postanawia opuścić Unię Europej-
ską. Jesteśmy gotowi niezwłocz-
nie rozpocząć negocjacje ze Zjed-
noczonym Królestwem co do 
warunków jego wystąpienia z 
Unii Europejskiej. Do czasu 
zakończenia negocjacji Zjedno-
czone Królestwo pozostaje człon-

kiem Unii Europejskiej z zachowa-
niem wszelkich praw i obowiąz-
ków wynikających z członkostwa. 
Zgodnie z traktatami ratyfikowa-
nymi przez Zjednoczone Króle-
stwo unijne prawo ma pełne 
zastosowanie do Zjednoczone-
go Królestwa i na jego teryto-
rium do momentu ustania jego 
członkostwa.  
 
Zgodnie z ustaleniami, Nowe 
porozumienie dla Zjednoczonego 
Królestwa w ramach Unii Europej-
skiej zawarte w trakcie szczytu 
Rady Europejskiej w dniach 18-19 
lutego 2016 r. nie wejdzie w życie 
i staje się nieaktualne. Nie dojdzie 
do jego renegocjacji. 
 
Jeżeli chodzi o Zjednoczone Kró-
lestwo, mamy nadzieję, że będzie 
ono bliskim partnerem Unii Euro-
pejskiej w przyszłości. Oczekuje-
my, że Zjednoczone Królestwo 
przygotuje swoje propozycje w 
tym zakresie. Każda umowa, 
która zostanie zawarta ze Zjedno-
czonym Królestwem jako pań-
stwem trzecim, będzie musiała 
odzwierciedlać interesy obu stron 
i być zrównoważona pod wzglę-
dem praw i obowiązków. 
 
[powyższe oświadczenie jest tłumacze-
niem roboczym na język polski] 

Z Unią czy bez? Brytyjczycy wybrali  

Nasi południowi sąsiedzi objęli 
stery w Radzie UE. Do końca 
2016 roku Słowacja sprawować 
będzie prezydencję, w ramach 
której skupi się na czterech priory-
tetowych obszarach tematycz-

nych: 

 Europa silna gospodarczo, 

 nowoczesny jednolity ry-
nek, 

 zrównoważona polityka na 
rzecz migracji i azylu, 

 Europa zaangażowana glo-
balnie. 

W tle priorytetów słowackiej pre-
zydencji stoją z kolei trzy ważne 

zasady: 

 osiąganie wymiernych rezul-
tatów (wskazanie obywatelom 
UE, że wspólne projekty euro-
pejskie mają praktyczny wpływ 

na poprawę jakości życia), 

 przeciwdziałanie rozdrobnie-
niu (ściślejsza współpraca 
państw członkowskich UE w 
ramach jednolitego rynku, a 
przez to przybliżanie UE obywa-

telom), 

 koncentracja na obywatelach 
(odnowienie wiary obywateli UE 

we wspólny projekt europejski). 

Kontekst 

Co 6 miesięcy kolejne państwo 
członkowskie przejmuje rotacyjną 
prezydencję w Radzie. Prezyden-
cja kieruje pracami Rady nad 
unijnym ustawodawstwem oraz 
dba o ciągłość programu UE, 
porządek procedur legislacyjnych 
i współpracę państw członkow-
skich. Musi więc być uczciwym i 

bezstronnym mediatorem. 

Więcej informacji: 

 Oficjalna strona słowackiej 
prezydencji w Radzie UE: 

www.eu2016.sk 

 Strona Rady Unii Europejskiej: 
www.consilium.europa.eu/pl/
council-eu/presidency-council-

eu/ 

Słowacja obejmuje stery w Radzie UE  

  

Zadania prezydencji 
 
Prezydencja kieruje 
pracami Rady nad unij-
nym ustawodawstwem oraz 
dba o ciągłość programu 
UE, porządek procedur 
legislacyjnych i współ-
pracę państw członkow-
skich. Musi więc być 
uczciwym i bezstronnym 
mediatorem. 
 
Prezydencja ma 2 główne 
zadania: 
1. Zaplanować i poprowa-

dzić posiedzenia Rady 
i jej organów przygo-
towawczych 

2. Reprezentować Radę w 
stosunkach z innymi 
instytucjami UE 

http://www.eu2016.sk
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/


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! 

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

