Nr 2016/08
W Informatorze:

Informator
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Letnia przerwa w ED-Bydgoszcz
Informujemy, że w dniach 24.08. – 14.09.2016 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct – Bydgoszcz przy WSG będzie nieczynny. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
W tym czasie prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl.

 Aktualne informacje
o bieżącej działalności
Punktu Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Informacje
o dofinansowaniach,
konkursach,
europejskich
programach
i zbliżających się
terminach składania
wniosków
 Najświeższe
informacje dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

W tym numerze:
GRANTY, PROGRAMY,
KONKURSY - NAJBLIŻSZE

Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich

2

TERMINY

Wsparcie projektów
rozwijających współpracę
państw Grupy
Wyszehradzkiej

2

Nasz doradca podpowie Ci, jakie programy pomogą sfinansować Twoje przedsięwzięcie, podzieli się praktycznymi wskazówkami i rozwieje
wątpliwości dotyczące formalności aplikacyjnych.
Zapraszamy na kolejne bezpłatne konsultacje w
zakresie funduszy 29 sierpnia w godz. 16:0019:00 do Wyższej Szkoły Gospodarki
(Bydgoszcz, ul. Garbary 2).

Międzynarodowa
współpraca młodzieży
w Europie

2

WIADOMOŚCI
Z UNII EUROPEJSKIEJ

3

Orędzie o stanie Unii

3

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

Konkurs #EUinMyRegion

3

Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj
się z ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich pomysłach.
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Wsparcie projektów rozwijających współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w  współpraca transgraniczna (np. projekty 2
ramach Programu Grantów Standardowych państw, które znajdują się na granicy, w
przeznaczony jest na wspieranie projektów odleglości 50 km od granicy)
rozwijających współpracę krajów z Grupy  promocja turystyki (np. przewodniki, prezenWyszehradzkiej oraz integrację tych państw z tacje, targi)
Unią Europejską.
Wysokość dofinansowania wynosi minimum
Dofinansowane działania:
6.001 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie
 współpraca kulturalna (np. festiwale, publi- mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów
kacje)
projektu (w tym również wkład własny i granty
 współpraca naukowa i badania naukowe z innych instytucji/organiacji).
(np. konferencje, publikacje, badania)
 edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
Wymagania względem projektów
 wymiana młodzieży (np. sport, imprezy  Preferowane są projekty, których uczestedukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzienicy pochodzą ze wszystkich krajów Gruci)
py Wyszehradzkiej.

 Fundusz nie może rozpatrywać projektów,

w których - prócz kraju wnioskodawcy organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej
niż dwóch innych krajów Grupy. Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.
 Budżet projektu nie może obejmować
okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.
 Wnioski składa się poprzez system online.
Termin składania wniosków: 15 września
2016 r.
Więcej informacji: http://visegradfund.org/
grants/standard-grants/

Międzynarodowa współpraca młodzieży w Europie
Europejska Fundacja Młodzieży (European
Youth Foundation, EYF) została powołana
przez Radę Europy. Stymuluje współpracę
pomiędzy młodymi ludźmi w Europie poprzez
udzielanie wsparcia finansowego na działania
młodzieżowe realizowane przez krajowe lub
międzynarodowe organizacje młodzieży.
Celem programu jest dofinansowanie działań
służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania
praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.
Dofinansowywane działania
EYF wspiera organizacje pozarządowe
(NGO), ich sieci lub inne NGO działające na
rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z
punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady
Europy, a są to m.in:
 działania edukacyjne, społeczne, kulturalne
i humanitarne o charakterze europejskim;
 działania mające na celu utrzymanie pokoju
i umocnienie/zacieśnienie współpracy w
Europie;
 działania promujące bliższą współpracę i
lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez
wspieranie i rozwój wymiany informacji;
 działania mające na celu stymulowanie
wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w
Europie i w krajach rozwijających się;
 studia, badania i dokumentacja dotyczące
młodzieży.

struktury pozarządowe zaangażowane
w działalność młodzieżową w krajach
członkowskich Rady Europy.
Kategorie działań wspieranych przez
EYF:
A. Działalność międzynarodowa –
spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję
aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu
przedsięwzięcia.
B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe
aktywności, działania pilotażowe, a także
publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie
strategii harmonogramu działań organizacji w
kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota
grantu: 50 000 euro.
C. Grant strukturalny – EYF może przyznać
grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych
pozarządowych organizacji młodzieżowych i
sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro.

Maksymalna kwota grantu: 10 000 EUR
Najbliższe terminy przesyłania wniosków:
1 października 2016 r. dla:
– międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.;
– planów pracy na 2017 r.;
– Jednorazowych grantów strukturalnych na
2017 r. (sieci regionalne).
– grantów strukturalnych na lata 2016–2017
(międzynarodowe organizacje pozarządowe/
sieci).
1 października 2017 r. dla:
– 2-letni grant strukturalny na lata 2018–2019
(międzynarodowe organizacje pozarządowe/
sieci).
Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle
określonych terminów, wnioski powinny być
jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące
przed planowanym rozpoczęciem działań, co
umożliwi właściwą ich ocenę.

D. Jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może także, maksymalnie przez trzy
lata, współfinansować koszty administracyjne
międzynarodowych pozarządowych organiza- Jak złożyć wniosek?
cji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im Aplikacja odbywa się online i wymaga wczestworzenie struktur europejskich. Maksymalna śniejszej rejestracji.
Uprawnieni wnioskodawcy
kwota grantu: 10 000 euro.
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/
międzynarodową młodzieżową organizację
E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na granty/europejska-fundacja-mlodziezy-grantypozarządową lub sieć;
krajową lub lokalną pozarządową organizację konkretny problem danej społeczności. Jest na-miedzynarodowe-dzialania-mlodziezowe
ściśle dostosowany do realiów lokalnych.
młodzieżową lub sieć;
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

WIADOMOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Str. 3

Orędzie o stanie Unii
14 września Przewodniczący
Komisji Europejskiej przedstawi
orędzie o stanie UE. To czas na
podsumowanie osiągnięć minionego roku, przedstawienie planów
na kolejne 12 miesięcy oraz debatę wokół najważniejszych wyzwań
dla Europy.
Orędzie o stanie Unii to tradycyjny
początek dialogu pomiędzy Parlamentem a Radą, który ma doprowadzić do przygotowania Planu
Pracy Komisji na 2017 r.

muje osiągnięcia minionego roku
oraz przedstawi priorytety na
nadchodzące 12 miesięcy. Szef
KE ma również zapowiedzieć, jak
Komisja będzie radzić sobie z
najpilniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską. Po
wystąpieniu odbędzie się debata
plenarna.
Aby śledzić informacje na bieżąco
i zabrać głos w dyskusji, można
dołączyć wydarzenia na Facebooku - "State of the Union 2016":

14 września 2016 r. Przewodni- h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
czący Komisji Europejskiej zapre- events/242891116109441/
zentuje – na forum Parlamentu
Europejskiego – orędzie o stanie
Unii. Jean-Claude Juncker podsu-

Konkurs #EUinMyRegion
Komisja Europejska zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym „Europe in my region”, czyli
„Europa w moim regionie”. Konkurs fotograficzny jest ostatnim
trwającym elementem kampanii
„Europa w moim regionie 2016”,
która obejmowała inicjatywy, takie
jak „Projektowe dni otwarte UE”,
poszukiwanie skarbów oraz konkurs pisania blogów.

tatach fotograficznych organizowanych w Brukseli oraz dwudniową wycieczkę do Brukseli dla
dwóch osób w dniach 10–13 października 2016 r. (nagroda obejmuje pokrycie kosztów podróży i
zakwaterowania).
Zasady uczestnictwa

Aby wziąć udział w konkursie,
należy wykonać zdjęcie przedstawiające projekt dofinansowany ze
Atrakcyjne nagrody
środków unijnych, na którym wiW konkursie #EUinMyRegion doczna jest tablica z informacjami
można wygrać miejsce na warsz-

dotyczącymi dofinansowania i Termin zgłoszeń
flaga UE.
Termin nadsyłania zgłoszeń
(maksymalnie trzech zdjęć) upłyWystarczą trzy proste kroki:
wa 28 sierpnia 2016 r. o godz.
1) Znajdź projekt dofinansowany
23:59 czasu środkowoeuropejze środków unijnych;
skiego letniego.
2) Wykonaj zdjęcie: flaga UE i
Dodatkowe informacje
tablica z informacjami dotyczącymi dofinansowania po- Jeśli chcesz śledzić bieżące inforwinny być wyraźnie widoczne macje na temat konkursu w mediach społecznościowych, użyj
na zdjęciu;
hashtagu #EUinMyRegion.
3) Prześlij maksymalnie trzy
zdjęcia za pośrednictwem
aplikacji

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

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

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz

