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Porady eksperta w zakresie funduszy europejskich
Co oferują fundusze europejskie przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym lub samorządom? Zapytaj o to eksperta podczas dyżuru w Punkcie Informacji Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 29 kwietnia 2016 r. w godzinach
16.00-19.00 do naszej siedziby przy ul. Garbary 3.

 Aktualne informacje
o bieżącej
działalności Punktu
Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Najświeższe
informacje
dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

Przed wizytą warto skontaktować się z pracownikami naszego Punktu osobiście, telefonicznie pod numerem: (52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres europedirectbydgoszcz@byd.pl.

O funduszach na inwestycje w UE
Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które jest jednym z elementów
działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie
Junckera) wśród polskich przedsiębiorców. W ramach Planu inwestycyjnego dla Europy
przedsiębiorstwa mogą otrzymać zwrotne finansowanie w postaci kredytu i gwarancji na
realizację inwestycji o podniesionym stopniu ryzyka. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja
2016 r. w godzinach 12:00-14:30 w budynku Ministerstwa Rozwoju.
Na spotkaniu zostaną szczegółowo omówione możliwości w zakresie przygotowania i finansowania projektów inwestycyjnych wynikające z
takich instrumentów jak:

W tym numerze:
WIADOMOŚCI Z UE
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 Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Stra- Lista niebezpiecznych

tegicznych (EFIS),

produktów w UE - odzież

2

 Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych i zabawki na czele

(EPPI),
 Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyj- Jeszcze niższe stawki za

nego (ECDI).

roaming w UE

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy kierować na adres poczty elektronicznej planinwe- Międzynarodowe Święto
stycyjny@mr.gov.pl w terminie do dnia 11 maja
Pracy
br. O wzięciu udziału w konferencji decyduje
kolejność zgłoszeń, przy czym w momencie
zapełnienia listy uczestników, rejestracja na
spotkanie zostanie zakończona.
Więcej informacji:
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/
index.php?id=678&submenu=44
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Lista niebezpiecznych produktów w UE - odzież i zabawki na czele
Z najnowszych danych Komisji
Europejskiej wynika, że w 2015 r. w
unijnym systemie ostrzegania zostało zgłoszonych ponad 2 tys.
niebezpiecznych produktów.
Kluczowym wyzwaniem jest rosnący udział produktów spoza UE kupowanych w internecie.
System wczesnego ostrzegania
gwarantuje, że informacje o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, wycofanych z rynku lub
od użytkowników gdziekolwiek w
Europie, są szybko przekazywane
państwom członkowskim i Komisji
Europejskiej. Komisja, państwa
członkowskie UE oraz przedsiębiorstwa współpracują w celu zapewnienia, by te niebezpieczne produkty konsumenckie były usuwane z
rynku europejskiego.
Věra Jourová, komisarz do spraw
sprawiedliwości, konsumentów i
równouprawnienia płci: „System
wczesnego ostrzegania pomógł
skoordynować szybką reakcję organów ochrony konsumentów w celu
usunięcia niebezpiecznych produktów w całej Europie. Czekają nas
wyzwania dwojakiego rodzaju:
sprzedaż online, dzięki której produkty trafiają bezpośrednio do domu konsumenta pocztą, i duży
odsetek chińskich produktów wśród
wyrobów zgłoszonych za pośred-

nictwem systemu wczesnego
ostrzegania. W czerwcu odbędę
podróż do Chin, której celem będzie
zacieśnienie współpracy z chińskimi
instytucjami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo produktów".
W 2015 r. w systemie zarejestrowano 2 072 zgłoszenia i 2 745 działań
następczych. Jeżeli jedno państwo
członkowskie zgłosi produkt niebezpieczny w systemie, inne kraje
mogą zidentyfikować dany produkt
na swoim rynku i zareagować na
takie pierwsze zgłoszenie.

prowadzonego przez
Komisję międzynarodowego programu bezpieczeństwa produktów.
Jakie produkty stanowią zagrożenie?
W 2015 r. głównymi
kategoriami produktów,
które wymagały podjęcia
działań naprawczych,
były zabawki (27%)
oraz odzież, tkaniny i
wyroby związane z
modą (17%). Produkty
te już rok wcześniej należały do
najczęściej zgłaszanych wyrobów.
Jeśli chodzi o zagrożenia, w 2015 r.
najczęściej zgłaszanym rodzajem
ryzyka (25% wszystkich powiadomień) były ryzyko chemiczne, a
następnie ryzyko obrażeń (22%),
które było na pierwszym miejscu
listy zagrożeń w poprzednim sprawozdaniu.

Ponad 65 % Europejczyków kupuje
produkty w internecie, a liczba
osób dokonujących zakupów
online wzrosła w latach 2006–
2015 o 27%. Nowe wyzwanie stanowi teraz rozwiązanie kwestii zakupów internetowych, dzięki którym
bezpośrednio do gospodarstw domowych trafiają pocztą również
produkty pochodzące spoza UE,
które mogły nie zostać poddane
Najczęściej zgłaszane w 2015 r.
kontroli bezpieczeństwa.
zagrożenia chemiczne dotyczyły
Komisja pracuje nad dalszym udo- produktów takich jak biżuteria zaskonaleniem systemu wczesnego wierająca szkodliwe metale ciężkie,
ostrzegania z myślą o uwzględnie- np. nikiel i ołów, oraz zabawek
niu tego aspektu. Nawiązano już zawierających ftalany (zmiękczacze
współpracę z pracownikami straży plastiku, które mogą powodować
granicznej i platformami sprzedaży bezpłodność).
internetowej. W dalszym ciągu
Skąd pochodzą takie produkty?
będziemy zwracać uwagę na kwestie sprzedaży online w ramach

Jako że 62% zgłoszonych niebezpiecznych produktów pochodzi z
Chin, kraj ten zajmuje pierwszą
pozycję na liście państw pochodzenia produktów zgłaszanych za pośrednictwem systemu ostrzegania.
Państwo to ma największy udział w
imporcie do UE.
Współpraca z chińskimi władzami
jest nadal priorytetem dla UE, a
konkretnie odbywa się w ramach
mechanizmu dotyczącego Chin
wewnątrz systemu wczesnego
ostrzegania. Oznacza to, że każde
zgłoszenie dotyczące produktu
pochodzenia chińskiego jest przesyłane do administracji w Chinach,
aby urzędnicy mogli omówić tę
kwestię bezpośrednio z producentem lub eksporterem, jeżeli te podmioty gospodarcze są identyfikowalne.
Do chwili obecnej Chiny odpowiedziały na 11 540 zgłoszeń i zdołały
podjąć działania korygujące w
3 748 przypadkach. W wielu przypadkach zidentyfikowanie pochodzenia produktu pozostaje trudne.
W czerwcu planowana jest wizyta
komisarz Jourovej w Chinach w
celu omówienia kwestii bezpieczeństwa produktów z partnerami chińskimi.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/consumers/
consumers_safety/safety_products/
rapex/reports/index_en.htm
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Jeszcze niższe stawki za roaming w UE
Od 30 kwietnia w Unii Europejskiej
po raz kolejny zmniejszają sie
opłaty roamingowe. To kolejny
krok ku całkowitemu zniesieniu
dodatkowych opłat za usługi telefonii komórkowej świadczone pomiędzy różnymi krajami Unii.

Unii zostaną zniesione w połowie  €0.02 za SMS-a
czerwca 2017 roku.
 €0.05 za magabajt połączenia z
internetem
Natomiast od 30 kwietnia 2016,
dodatkowe opłaty za usługi teleko- 15 czerwca 2017 roku wszystkie
munikacyjne pomiędzy różnymi dodatkowe opłaty zostaną zniekrajami UE będą doliczane do sta- sione, co oznacza, że za granicą
wek krajowych na następującym zapłacimy tyle samo, co w naszym
Zgodnie z decyzją Parlamentu poziomie:
kraju. Koniec dodatkowych opłat to
Europejskiego z października ze-  €0.05 za minutę połączenia wy- poważny krok w kierunku wspólneszłego roku, opłaty roamingowe w chodzącego
go rynku cyfrowego, mówią europo-

słowie. Będą jednak wyjątki: m.in.
osoby podróżujące bardzo często
będą musiały dopłacać.
Więcej informacji:
http://europarltv.europa.eu/pl/
player.aspx?pid=d29f1eda-1ec34fe6-80d2-a5f000e059dd

Międzynarodowe Święto Pracy
„Międzynarodowe Święto Pracy jest
przede wszystkim okazją, aby oddać cześć pracownikom na całym
świecie. W Europie mamy wszelkie
powody do dumy z naszego modelu
społecznego. Nasza społeczna
gospodarka rynkowa to wielki sukces. UE stanowi dziś największą
gospodarkę i największy jednolity
rynek na świecie, jednocześnie
zapewniając swoim obywatelom
skuteczną ochronę i wysoki standard życia.
Jeśli jednak mamy sprostać nowym
wyzwaniom, takim jak globalizacja,
starzenie się społeczeństwa i zmieniające się modele pracy, nie możemy polegać wyłącznie na naszych
dotychczasowych osiągnięciach.
Musimy nieustannie dążyć do pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego, jednocześnie starając się chronić prawa
pracowników w stale zmieniającym
się społeczeństwie i na ewoluującym rynku pracy.

Dlatego też Komisja Europejska
podjęła wiele inicjatyw, wśród których jedną z najważniejszych jest
europejski filar praw socjalnych.
Komisja podjęła ją niedawno, rozpoczynając konsultacje społeczne.
Będą one stanowić podstawę dla
szeroko zakrojonej dyskusji na
temat wartości i praw społecznych

w aktualnym kontekście, w której
uczestniczyć będą partnerzy społeczni, państwa członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie i, co najważniej-

sze, obywatele UE w całej Europie.
Wzrost gospodarczy i postęp społeczny muszą iść w parze, dlatego
europejski filar praw socjalnych ma
na celu wzmocnienie społecznego
wymiaru Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro. Z drugiej strony
także pracownicy powinni móc
dostosowywać się do zmian na
rynku pracy i w społeczeństwie. Z tego
powodu przed końcem
roku przedstawimy
Nowy europejski program na rzecz umiejętności.
W tym samym duchu
Komisja Europejska
przedstawiła ukierunkowany przegląd dyrektywy o delegowaniu pracowników promujący równą płacę
za tę samą pracę w tym samym
miejscu. We współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Komisja Europejska zainicjowała rów-

nież największą światową kampanię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, promującą zdrowe i
bezpieczne wykonywanie pracy
przez całe życie zawodowe. Wkrótce Komisja przedstawi propozycję
zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów
służącą poprawie ochrony pracowników przed ryzykiem chorób nowotworowych związanych z pracą.
Międzynarodowe Święto Pracy
przypomina nam, że nie możemy
uznawać dorobku społecznego
Europy za coś oczywistego. Wraz z
partnerami społecznymi, pracodawcami i pracownikami będziemy
nadal dążyć do adekwatnego europejskiego modelu społecznego
chroniącego ponad 217 mln pracowników w Europie.”
Oświadczenie
Marianne Thyssen
komisarz ds. zatrudnienia,
spraw społecznych, umiejętności
i mobilności pracowników

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

