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W Informatorze:

Informator
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Konkurs prac licencjackich i magisterskich o UE
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta
Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki jak co roku ogłaszają ogólnopolski konkurs
na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków
międzynarodowych Unii Europejskiej (VIII edycja - 2016).
Prace na konkurs zgłaszać mogą absolwenci takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, zarówno 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.

 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

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2016 r.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego - Janusza Zemke, Tadeusza Zwiefkę i Kosmę Złotowskiego oraz PIE
Europe Direct - Bydgoszcz:
 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;
 nagroda specjalna dla autora najlepszej pracy z województwa kujawskopomorskiego – wyjazd do Brukseli.
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Euroscola - konkurs dla młodzieży
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
wyjazd dwóch nauczycieli-opiekunów);
organizuje konkurs wiedzy o Unii Europej-  Liczebność grup: minimum 10 osób, makskiej „Euroscola” dla uczniów szkół ponadsymalnie - 24 osoby.
gimnazjalnych, w którym nagrodą jest wizyta
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Nagrody:
Strasburgu.
Nagrodą w konkursie jest dofinansowany
wyjazd do Parlamentu Europejskiego w StrasZasady konkursu:
burgu w roku szkolnym 2017/2018 na spotkaKonkurs ma formę quizu składającego się z nie Euroscoli. W Strasburgu młodzież bierze
30 pytań na temat. Unii Europejskiej, na które udział w:
trzeba odpowiedzieć w określonym czasie.  symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego"
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wyno- Parlamentu Europejskiego
si 60, zaś czas potrzebny na przeprowadzenie  pracuje w "komisjach",
gry to 15 minut. Konkurs można przeprowa-  głosuje nad "rezolucjami"
dzić w ciągu jednej godziny lekcyjnej.
 cały czas posługuje się językiem obcym,
kontaktując się przy tym z rówieśnikami z
Kto może uczestniczyć :
całej Europy.
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, za Wysokość dofinansowania pokrywa koszty
wyjątkiem uczniów ostatniego roku nauki wyjazdu. W przypadku zwycięstwa grupie
(ponieważ wyjazd - w przypadku zwycię- może towarzyszyć przedstawiciel lokalnej
stwa - odbywa się w kolejnym roku szkol- prasy (otrzymuje osobne dofinansowanie i
nym);
kontaktuje się bezpośrednio z biurem w Stras- Więcej informacji:
 Grupa zakwalifikowana do wyjazdu musi burgu).
http://euroscola.pl/wp-content/
mieć opiekuna. Wyjazd opiekuna jest
uploads/2016/03/Regulamin-Euroscola.pdf
również dofinansowany (powyżej 15 Termin zgłoszeń: 19 grudnia 2016 r.
uczniów - dofinansowanie może objąć

Dotacje na polsko-litewską współpracę młodzieżową
Ministerstwo Edukacji Narodowej razem z młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oferu- technologii.
ją wsparcie finansowe projektów wymiany i
4.Wspieranie aktywnych postaw obywatelwspółpracy młodzieży oraz pracowników i
skich wśród młodzieży, w tym promocja
organizacji młodzieżowych nastawionych na
wolontariat.
budowanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy narodami Polski i Litwy.
5.Promowanie 10-lecia działalności PolskoLitewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
Priorytetowe kierunki:
Dofinansowane działania:
1.Promowanie dialogu międzykulturowego i
międzyetnicznego poprzez budowanie po- W programie wyróżnione zostały dwa niezastaw otwartości i tolerancji wśród młodych leżne „formaty”, o różnym systemie finansoludzi.
wania, w ramach których można realizować
różne typy projektów i różne działania:
2.Promowanie tolerancji i empatii wobec
mniejszości narodowych zamieszkałych w  w ramach formatu 1 można realizować proPolsce i na Litwie.
jekty wymian młodzieży polskiej i litewskiej
(w ramach jednego projektu tylko w Polsce
3.Promowanie polsko-litewskiej współpracy
lub tylko na Litwie);

 w ramach formatu 2 można realizować:

szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne
(w ramach jednego projektu możliwe są
działania w obu krajach).
Uczestnicy:
 W formacie 1 projekty powinny angażować

młodzież w wieku 13–30 lat, od 10 do 24
osób, w tym nie więcej niż 4 opiekunów
(górny limit wiekowy nie dotyczy liderów i
opiekunów).
 W formacie 2 uczestnikami projektów może

być młodzież w wieku 13–30 lat, ale projekt
może być także realizowany tylko przez
pracowników młodzieżowych (których nie
obowiązuje górny limit wiekowy). Liczba
uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów.
 O dotacje mogą ubiegać się instytucje

oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk.
Termin składania wniosków: 30 grudnia
2016 r.
Więcej informacji:
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
wnioski/kryteria-formalne

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
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Nowy poziom bezpieczeństwa dokumentów podróży
8 grudnia Komisja Europejska
przyjęła plan działań o udoskonaleniu dokumentów podróży i
zwiększeniu efektywności służb
celnych. Głównymi celami projektu jest zapobieganie fałszowaniu
dokumentów podróży i wypracowanie bardziej skutecznych technik kontroli za granicami i nad
zjawiskiem migracji. To z kolei w
znacznym stopniu zmniejszy ryzyko wyniknięcia różnego rodzaju

aktów terrorystycznych i obniży  Wydawanie dokumentów:
poziom zorganizowanej przestępciągła wymiana informacji
między państwami członkowczości.
skimi dotycząca procedur
Według tego planu, nowy poziom
rejestracji danych biometryczbezpieczeństwa na terenie całej
nych i wydawania dokumenUnii będzie osiągnięty dzięki ścitów. Komisja z kolei będzie
słej współpracy między pańułatwiać wymianę najlepszych
stwami członkowskimi i wsparpraktyk na warsztatach zaplaciu organów UE oraz Interpolu.
nowanych na 2017 r.
Zasadnicza zmiana polega na
 Wyrabiane dokumentów:
tym, że standardy bezpieczeńujednolicenie formatu wiz i
stwa dotycząca dokumentów
dokumentów pobytowych dla
podróży wydawanych przez pańobywateli państw trzecich za
stwa członkowskie i wymogi w
dla uniknięcia dalszych fałzakresie kontroli granicznych
szerstw. Komisja przedstawi
będą określane na poziomie
na ten temat analizę przed
Unijnym.
upływem 2017 r.
Plan obejmuje cztery kluczowe
 Kontrola dokumentów: syszagadnienia:
tematyczna rejestracja przez
państwa członkowskie
 Rejestracja tożsamości:
wszystkich skradzionych,
poszukiwanie i wypracowanie
zagubionych, przywłaszczobardziej skutecznych technik
nych lub unieważnionych
umożliwiających ustalenie
dokumentów w Systemie
tożsamości przed fałszowaInformacyjnym Schengen
niem.

(SIS) oraz w bazie Interpolu,
zabezpieczenie straży granicznej dostępu do odpowiednich systemów i przyspieszenie wdrażania funkcji wyszukiwania odcisków palców w
SIS. Nad tym już pracuje
grupa ekspertów wysokiego
szczebla ds. systemów informacyjnych i interoperacyjności.
Wszystkie te działania muszą
doprowadzić do wystandaryzowania formatu dokumentów
podróży, systemów ich sprawdzenia i skuteczniejszego monitorowania procesów migracyjnych.
W wyniku tych działań powstanie
fundament dla jednolitej unii bezpieczeństwa.
Sprawozdanie z postępów będzie
przedstawione przez Komisję
Europejską przed upływem 1
kwietnia 2018 r.

System Galileo ożył!
Od 15 grudnia zaczął działać je użytkownikom cały szereg darunijny globalny system nawigacji mowych usług.
satelitarnej Galileo. System już
liczy 18 satelitów krążących na  Wspieranie operacji ratunkoorbicie, lecz planowana ilość do wych: wykrycie źródła sygnału
z włączonego nadajnika ratun2020 r. składa 30 satelitów.
kowego systemu Galileo będzie
Wiceprzewodniczący Komisji trwało zaledwie 10 minut. W
Maroš Šefčovič, odpowiedzialny przyszłości usługa będzie udoza sprawy unii energetycznej, skonalona przez informację
stwierdził: Geolokalizacja jest zwrotną od nadawcy, co jeszcentralnym elementem dokonują- cze bardziej ułatwię pracę racej się rewolucji cyfrowej, obejmu- townikom.
jącej nowe usługi, które przekształcają nasze codzienne życie.  Zapewnienia obywatelom
Dzięki Galileo dokładność geolo- możliwości dokładniejszej
kalizacji zwiększy się dziesięcio- nawigacji: bezpłatna usługa
krotnie, co umożliwi rozwój nowej służąca do ustalania pozycji,
generacji technologii opartych na nawigacji i pomiaru czasu.
pozycjonowaniu, takich jak samo- Funkcja będzie dostępna w
chody bez kierowcy, urządzenia nowoczesnych i nawigacjach
połączone bądź inteligentne usłu- samochodowych, wyposażogi miejskie. Do wszystkich euro- nych w chipsety dostosowane
pejskich przedsiębiorców kieruję do systemu Galileo. Doprowawięc dzisiaj wezwanie: uruchom- dzi to do udoskonalenia logistycie wyobraźnię, zobaczcie, co ki i transportu. Do 2018 r. Galimoże wam dać Galileo – nie zwle- leo będzie obecne we wszystkich nowych modelach pojazkajcie, twórzcie innowacje!
dów sprzedawanych w Europie.
System Galileo od samego po- To zapewni udoskonalone usłuczątku swojego działania zaoferu- gi nawigacyjne za pomocą wielu
urządzeń oraz działanie paneu-

ropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”.
 Synchronizacja struktury
krytycznej: zwiększenie funkcjonalności systemów bankowych i finansowych oraz zwiększenie wydajności sieci telekomunikacyjnych i sieci dystrybucji energii.
 Bezpieczne usługi na rzecz
organów sektora publicznego: usługi w zakresie ochrony
ludności, pomocy humanitarnej
oraz działalności służb celnych i
policji, a także zabezpieczenie
odporności w tym sektorze w
sytuacjach nadzwyczajnych
bądź krytycznych, takich jak
trzęsienie ziemi oraz ataki terrorystyczne.

Podmiotem ostatecznie zarządzającym programem Galileo jest
Komisja Europejska, która przekazała Europejskiej Agencja
Kosmicznej odpowiedzialność za
rozmieszczenie systemu i zapewnianie wsparcia technicznego dla
Na rynku jest już obecny pierwszy zadań operacyjnych.
smartfon hiszpańskiej formy BQ
dostosowany do współpracy z Więcej informacji (dostępne w j.
systemem Galileo. Oczekuje się, angielskim):
że kolejni producenci wkrótce  http://www.usegalileo.eu/EN/
zaproponują ich więcej. Umożliwi
to projektantom aplikacji spraw-  http://europa.eu/rapid/pressdzenie pomysłów w oparciu o r e l e a s e _ M E M O - 1 6 faktyczny sygnał satelitarny.
4382_en.htm

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 2
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
Valentyn Honcharenko

