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Startuje Olimpiada „Gwiezdny Krąg” 

Uwaga, uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych! Ruszyła rejestracja do 
XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
"Gwiezdny Krąg". To prestiżowy 
konkurs wiedzy o UE, a do wygra-
nia są atrakcyjne nagrody, w tym 
staże w Brukseli! 
 
Już po raz dwunasty Miasto Słupsk 
i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii 
Europejskiej” organizuje Ogólno-
polską Olimpiadę Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Gwiezdny Krąg”. W 
tym roku do zespołu organizacyjne-
go dołączył Słupski Instytut ds. Młodzieży. Partnerem Olimpiady jest Sieć Informacyjna Eu-
rope Direct w Polsce. 
 
Dzięki wsparciu udzielonemu przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Przewodniczą-
cego Zarządu Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” nagrodą główną dla trzech 
laureatów jest staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. 
 
Szczegółowy harmonogram przebiegu Olimpiady, zagadnienia, a także regulamin znajdują 
się na stronie gwiezdnykrag.pl. Bieżące informacje można śledzić również na Facebooku: 
https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/ 
 
Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na Słupskiej Miejskiej Platformie E-
Learningowej (szkolenia.slupsk.eu) do 28 lutego 2017 r. 
 
Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z organizatorem: kontakt@gwiezdnykrag.pl 

 

 

http://gwiezdnykrag.pl
https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/


Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Eduka-
cji i Kultury prowadzi program Kreatywna 
Europa, celem którego jest rozwijanie 
i wspieranie konkurencyjności sektorów: au-
diowizualnego, kultury i kreatywnego. W ra-
mach programu dofinansowywane są projek-
ty, które przyczyniają się do promocji europej-
skiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa. 
Cele programu 

1.Wsparcie możliwości operacyjnych na po-
ziomie międzynarodowym; 
2. Zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców 
w celu prezentowania ich szerszej widowni; 
3. Wzmacnianie zdolności finansowych ma-
łych i średnich przedsiębiorstw i organizacji; 

4. Promocja międzynarodowej współpracy 
politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, 
innowacji, rozwoju widowni i tworzenia no-
wych modeli biznesowych. 
Obszary finansowania Komponentu Kultu-
ra: 
1. Projekty współpracy europejskiej – obej-
mują dwie kategorie grantów: 

 Projekty współpracy na mniejszą skalę. 
Maksymalny grant: 200 000 euro (do 60% 
kwalifikującego się budżetu, realizowane 
przez lidera i minimum 2 partnerów); 

 Projekty na dużą skalę. Maksymalny 
grant: 2 000 000 euro (do 50% kwalifiku-
jącego się budżetu, realizowane przez 
lidera i minimum 5 partnerów). 

2. Tłumaczenia literackie, obejmujące dwie 

kategorie grantów: 

 Projekty 2-letnie. Maksymalny grant:  
100 000 euro (do 50% kwalifikującego się 
budżetu) - tłumaczenie pakietu od 3 do 10 
książek. Maksymalny czas trwania projek-

tu: 24 miesiące; 

 Umowy ramowe o partnerstwie. Maksy-
malny grant: 100 000 euro (do 50% kwali-
fikującego się budżetu) - tłumaczenie 
pakietu od 5 do 10 książek rocznie. Mak-
symalny czas trwania projektu: 48 miesię-

cy. 

Kto może składać wnioski: 
Organizacje posiadające osobowość prawną 
od co najmniej dwóch lat, działające 
w sektorze kultury (sektor kultury i kreatywny). 
Kraje uczestniczące w programie: państwa 
członkowskie Unii Europejskiej, kraje EOG 
(Islandia, Norwegia), Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Moł-

dawia, Gruzja i Ukraina.  

Terminy składania wniosków: 
 Tłumaczenia literackie: 1 lutego 2017 r., 7 

lutego 2018 r., 6 lutego 2019 r., 5 lutego 
2020 r. 

 Projekty współpracy europejskiej:  4 paź-
dziernika 2017 r., 3 października 2018 r., 2 

października 2019 r., 7 października 2020 r. 

Więcej informacji: 
http://kreatywna-europa.eu/ 
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Kreatywna Europa - Komponent Kultura (2014-2020) 

GGRANTYRANTY, , PROGRAMYPROGRAMY, , KONKURSYKONKURSY  --  NAJBLIŻSZENAJBLIŻSZE  TERMINYTERMINY  

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 

Program „Europa dla Obywateli” stanowi 
wsparcie dla organizacji społeczeństwa oby-
watelskiego, władz samorządowych i organi-
zacji eksperckich prowadzących działania 
promujące aktywne obywatelstwo, organizują-
cych debaty i przedsięwzięcia służące refleksji 
nad obywatelstwem europejskim i demokra-

cją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą. 

Ogólne cele programu: 

 przyczynianie  się do lepszego zrozumienia 
historii i różnorodności Unii Europejskiej 

przez jej obywateli; 

 wspieranie obywatelstwa europejskiego 

oraz poprawa warunków dla społecznego 

 i demokratycznego 
zaangażowania na 

poziomie Unii; 

 wzrost świadomości 
obywatelskiej w zakre-
sie pamięci o prze-
szłości, wspólnej hi-

storii i wartościach; 

 zachęcanie  do demo-
kratycznego uczest-
nictwa obywateli na 
szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat 
procesu kształtowania polityki Unii i promo-
wanie możliwości społecznego zaangażo-
wania i międzykulturowego dialogu oraz  

wolontariatu w skali całej UE; 

Dofinansowanie w ramach programu obejmu-

je dwa komponenty: 

1. Pamięć europejska, 

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczest-
nictwo obywatelskie. 

Najbliższy termin składania wniosków: 
01.03.2017 r. 

Więcej informacji: 

Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w 
Polsce 
e-mail: jplachecka@iam.pl 

http://www.europadlaobywateli.pl 

Europa dla Obywateli 

http://kreatywna-europa.eu/
http://www.europadlaobywateli.pl
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Komisja Europejska, podejmując 
działania promujące unijne przepi-
sy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy (BHP) w UE, wpro-
wadza nową inicjatywę na rzecz 
zwiększenia ochrony pracowni-
ków przed chorobami nowotworo-
wymi związanymi z pracą zawo-
dową. Działania te dotyczą po-
mocy przedsiębiorstwom, 
zwłaszcza MŚP i mikroprzedsię-
biorstwom. Nie zostały pominięte  
ich dążenia do zapewnienia zgod-
ności z istniejącymi ramami praw-
nymi. Celem tej inicjatywy jest 
położenie większego nacisku na 
wyniki pracy i ograniczenie biuro-

kracji. 

Od 2008 r. liczba pracowników, 
którzy zginęli w wypadkach przy 
pracy, spadła o prawie jedną 
czwartą. Odsetek pracowników 
w UE zgłaszających co najmniej 
jeden problem zdrowotny spowo-
dowany lub pogłębiony przez 
pracę zmniejszył się o prawie 
10%. Nadal jednak każdego roku 
na choroby związane z pracą 
zawodową umiera około 160 tys. 
Europejczyków. Głównym priory-
tetem Komisji jest zapewnienie 
pracownikom takich warunków w 

miejscu pracy, które sprzyjają ich 
zdrowiu i bezpieczeństwu. Komi-
sja chce to osiągnąć, gwarantując 
i aktualizując wysokie normy eu-

ropejskie. 

W związku ze swoim zobowiąza-
niem do dalszej poprawy sytuacji 
w zakresie BHP Komisja podej-
mie następujące kluczowe działa-

nia: 

1. Wyznaczenie dopuszczal-
nych wartości narażenia na 
siedem kolejnych rakotwór-
czych substancji chemicznych 
lub określenie innych środków. 
Po pierwsze ten wniosek przynie-
sie korzyści dla zdrowia pracowni-
ków. Lecz po drugie stanowi wy-
raźny cel dla pracodawców i orga-

nów monitorujących prawa, po-

zwalający uniknąć narażenia. 

2. Pomoc przedsiębiorstwom, 
z w ł a s z c z a  m a ł y m 
i mikroprzedsiębiorstwom, w 
ich dążeniach do zapewnienia 
zgodności działania z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dowody wskazują na to, że 1 na 3 
mikroprzedsiębiorstwa nie anali-

zuje zagrożeń w miejscu pracy. W 
związku z tym Komisja publikuje 
dokument zawierający wytyczne 
dla pracodawców. W tym też 
praktyczne wskazówki w celu 
ułatwienia im oceny ryzyka i jej 
skuteczniejszego wykorzystywa-
nia. Dokument zawiera m.in. po-
rady na temat tego, w jaki sposób 
radzić sobie z szybko rosnącymi 

zagrożeniami w dziedzinie BHP. 
Komisja dąży również do zwięk-
szenia dostępności bezpłatnych 
narzędzi w internecie. Narzędzia 
te pomagają w dokonywaniu ocen 

ryzyka. 

3. Komisja będzie współpraco-
wać z państwami członkowski-
mi i partnerami społecznymi w 
celu zniesienia lub aktualizacji 
prze s t a r z a ł yc h  p r zep is ó w 
w okresie najbliższych dwóch lat. 
Ma to na celu uproszczenie 
i ograniczenie obciążeń admini-
stracyjnych, lecz jednocześnie 
zagwarantuje ochronę pracowni-
ków. Taka aktualizacja powinna 
również sprzyjać lepszemu wdra-

żaniu przepisów w terenie. 

Przegląd unijnych przepisów BHP 
i wprowadzenie zmian do nich 
wchodzą w etap przygotowań 
Komisji na rzecz europejskiego 
filaru praw socjalnych. W toku 
konsultacji i debat w sprawie filaru 
potwierdzono znaczenie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Jest to 
jeden z zasadniczych elementów 

unijnego dorobku prawnego.  

Zdrowsze i  bezpieczniejsze warunki pracy w UE  

Unijna komisarz ds. handlu Ceci-
lia Malmström i przedstawiciel 
USA ds. handlu Michael Froman 
17 stycznia opublikowali wspólną 
ocenę postępów w negocjacjach 
w sprawie Transatlantyckiego 
p a r t n e r s t w a  h a n d l o w o -
inwestycyjnego (TTIP) rozpoczę-

tych w lipcu 2013 r.  

Komisarz Cecilia Malmström 

powiedziała z tej okazji:  

Zgodnie z tym, co uzgodniliśmy 
z państwami członkowskimi na 
ostatnim posiedzeniu Rady ds. 
Handlu w listopadzie, celem tej 
oceny jest przedstawienie 
w skrócie stanu rozmów handlo-
wych między UE i USA, zgodnie z 
naszą ugruntowaną polityką 
zwiększonej przejrzystości w tych 
negocjacjach. UE zrobiła co w jej 
mocy, aby wypracować zrówno-
ważoną, ambitną i spełniającą 
wysokie standardy umowę TTIP, 
przynoszącą wyraźne korzyści 

obywatelom, społecznościom 
lokalnym i przedsiębiorstwom. 
Poczyniliśmy znaczące, konkret-
ne postępy, co pokazuje prezen-
t o w a n e  p o d s u m o w a n i e . 
Z nadzieją oczekuję na współpra-
cę z kolejnym rządem USA w 
sprawie transatlantyckich stosun-

ków handlowych. 

We wspólnym raporcie UE-USA 
podsumowano postępy poczynio-
ne we wszystkich obszarach roz-

mów.  

1. Lepszy dostęp do rynków dla 

unijnych i amerykańskich firm; 

2. Uproszczenia regulacji tech-
nicznych niepowodującego obni-

żenia standardów; 

3. Globalne zasady regulujące 
handel. W tym dotyczących zrów-
noważonego rozwoju, siły robo-
czej oraz środowiska, ze specjal-
nym uwzględnieniem mniejszych 

przedsiębiorstw.  

Jednakże zostało jeszcze dużo 
nierozwiązanych kwestii w  róż-
nych dziedzinach. Pierwszą spra-
wą jest poprawa dostępu do ryn-
ków zamówień publicznych. Dru-
ga rzecz to zapewnienie skutecz-
nej ochrony inwestycji przy zacho-
waniu prawa do regulacji. Trzecią 
kwestią jest zbliżenie podejść do 
znaków towarowych i oznaczeń 

geograficznych. 

Dzięki skutecznie przeprowadzo-
nym pracom Komisji Europejskiej, 
rozmowy handlowe 
między UE i USA są 
najbardziej przejrzy-
stymi dwustronnymi 
negocjacjami, jakie 
dotychczas prowa-

dzono. 

Rozmowy te dopro-
wadziły też do refor-
my unijnych postano-

wień dotyczących ochrony inwe-
stycji w umowach handlowych. 
W listopadzie 2015 r. Komisja 
prz ed s t aw i ła  no wo cz es n y 
i przejrzysty systemem sądów ds. 
inwestycji (ICS), jaki skutecznie 

chroni inwestycje. 

Podsumowując, nie ma wątpliwo-
ści, że umowa między dwiema 
największymi rozwiniętymi gospo-
darkami świata pobudza wzrost, 
zwiększa konkurencyjność i 
tworzy miejsca pracy po obu 

stronach Atlantyku. 

Ocena stanu prac nad TTIP  

  



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 2 (bud. C, biuro C015) 
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 

Valentyn Honcharenko 

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

