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W Newsletterze:

Newsletter dla mediów
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Doradca ds. funduszy zaprasza na spotkanie
Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj się z ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich
pomysłach.

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

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 12 lipca w godz.
16:00-19:00 do naszej siedziby (Bydgoszcz, ul. Garbary
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 europedirectbydgoszcz@byd.pl.

W tym numerze:
WIADOMOŚCI Z UE

„Europejski Poliglota” z wizytą w Brukseli

Czy będziemy w Europie
Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, nasz "Europejski Poli- cyber-bezpieczni?
glota" Steve Liebich odbył wizytę w Brukseli za uzyskanie pierwszego miejsca w konkursie
literackim, organizowanym przez nas co roku wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej
Słowacja obejmuje stery
Europe Direct - Toruń z okazji Europejskiego Dnia Języków. W Bydgoszczy Steve aktywnie
angażuje się w prace Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego - teraz ma okazję przyjrzeć w Radzie UE
się pracy prawdziwych europarlamentarzystów od środka. Gratulujemy! I już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów ED-Bydgoszcz i ED-Toruń, które ogłosimy już Z Unią czy bez?
jesienią.
Brytyjczycy wybrali

Źródło: https://www.facebook.com/janusz.w.zemke/
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Czy będziemy w Europie cyber -bezpieczni?
Do 2020 r. inwestycje w sprawie
cyberbezpieczeństwa mają sięgnąć
kwoty 1,8 mld euro. W tym celu
Komisja otworzyła w tym tygodniu
nowe partnerstwo publicznoprywatne. Jest to jedna z nowych
inicjatyw w celu lepszego przygotowania Europy na ataki cybernetyczne oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora cyberbezpieczeństwa.
Europejskie przedsiębiorstwa w
cyber-zagrożeniu
Według ostatnich badań co najmniej 4 na 5 przedsiębiorstw europejskich odnotowało w ubiegłym
roku przynajmniej jeden incydent
związany z cyberbezpieczeństwem,
a liczba takich incydentów we
wszystkich gałęziach przemysłu na
całym świecie w 2015 r. wzrosła o
38 proc. Stwarza to poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw europejskich, niezależnie od ich rozmiaru. Chodzi tu nie tylko o ryzyko
poniesienia straty, lecz grozi także
podważeniem zaufania do gospodarki cyfrowej.

zapewniać bezpieczeństwo infrastruktury niezbędnej do tworzenia i
rozwoju naszej gospodarki cyfrowej.

Günther H. Oettinger, komisarz do
spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdził:
Europa potrzebuje produktów i
usług w zakresie cyberbezpieczeństwa charakteryzujących się wysoką jakością, przystępną ceną i interoperacyjnością. Przedsiębiorstwa z
naszego sektora cyberbezpieczeństwa mają duże szanse skutecznego konkurowania na szybko rozwijającym się rynku światowym. Apelujemy do państw członkowskich i
wszystkich organów cyberbezpie- Dalsze kroki i ułatwienia
czeństwa do zacieśnienia współpraKomisja określiła również różne
cy i dzielenia się wiedzą, informadziałania w celu rozwiązania procjami i doświadczeniem, aby zwiękblemu fragmentacji unijnego rynku

Reakcja Komisji Europejskiej
W ramach strategii jednolitego
rynku cyfrowego Komisja pragnie
wzmocnić współpracę transgraniczną między wszystkimi zainteresowanymi stronami i sektorami
zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, a także wspomóc rozwój
innowacyjnych i bezpiecznych technologii, produktów i usług w całej
UE.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Jednolity rynek
cyfrowy nie może istnieć bez zaufania i bezpieczeństwa. Europa musi
być przygotowana na stawienie
czoła coraz bardziej wyrafinowanym zagrożeniom cybernetycznym,
dla których granice państwowe nie
stanowią żadnej przeszkody.
Przedstawiamy dziś propozycję
konkretnych środków, dzięki którym
Europa będzie mogła skuteczniej
bronić się przed takimi atakami i

pejską Organizację na rzecz Bezpieczeństwa Cybernetycznego
(ang. European Cyber Security
Organisation, ECSO), zainwestują
trzykrotnie więcej. Partnerstwo to
będzie również obejmować przedstawicieli krajowych, regionalnych i
lokalnych administracji publicznych
oraz ośrodków badawczych i akademickich. Celem partnerstwa jest
wspieranie współpracy na wczesnym etapie procesu badań i innowacji oraz wypracowanie rozwiązań
w zakresie cyberbezpieczeństwa
dla różnych sektorów, takich jak
sektory energetyki, zdrowia, transportu i finansów.

szyć odporność Europy na zagrożenia cybernetyczne. Podpisanie
partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego z przedstawicielami sektora to ważny krok.

stanie rozwinąć swojej działalności.
Komisja pragnie ułatwić dostęp do
finansowania mniejszym przedsiębiorstwom działającym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i
zbada różne możliwości w tym
zakresie w ramach planu inwestycyjnego dla UE.
W nowej dyrektywie w sprawie
bezpieczeństwa sieci i informacji
przewidziano już stworzenie ogólnounijnej sieci zespołów reagowania na incydenty związane z
bezpieczeństwem komputerowym, aby móc szybko reagować na
zagrożenia i incydenty cybernetyczne. W dyrektywie powołuje się również „grupę współpracy” między
państwami członkowskimi, aby
wspierać i ułatwiać współpracę
strategiczną oraz wymianę informacji, a także budować zaufanie. Komisja wzywa państwa członkowskie
do jak najlepszego wykorzystania
tych nowych mechanizmów oraz do
poprawy koordynacji w możliwym
zakresie. Komisja przedstawi propozycje sposobów usprawnienia
współpracy transgranicznej w przypadku poważnego incydentu cybernetycznego. W związku z tempem,
w jakim zmienia się krajobraz cyberbezpieczeństwa, Komisja przyspieszy również przeprowadzenie
oceny Europejskiej Agencji ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
(ENISA). Ocena ta obejmie analizę,
czy mandat i możliwości ENISA są
nadal wystarczające do realizowania jej misji wspierania państw
członkowskich UE w zwiększaniu
ich odporności na zagrożenia cybernetyczne. Komisja bada również
możliwości wzmocnienia i usprawnienia współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w różnych sektorach gospodarki, w tym w zakresie szkoleń i kształcenia.

bezpieczeństwa cybernetycznego.
Obecnie przedsiębiorstwo z sektora
ICT musi w pewnych przypadkach
przejść kilka różnych procedur
certyfikacyjnych, aby móc sprzedaNowe partnerstwo na rzecz
wać swoje produkty i usługi w kilku
cyberbezpieczeństwa
państwach członkowskich. Komisja
zbada zatem możliwość stworzenia
Najnowszy plan działania obejmuje
europejskich ram certyfikacyjzawiązanie pierwszego europejnych dotyczących produktów w
skiego partnerstwa publicznozakresie bezpieczeństwa ICT.
prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. UE zainwestuje Zarówno na rynkach niszowych (np.
Więcej informacji:
w to partnerstwo 450 mln euro, w kryptografii), jak i dobrze już ugrunramach swojego programu w zakre- towanych pojawiły się miriady inno- h t t p : / / e u r o p a . e u / r a p id / p r e ss sie badań naukowych i innowacji wacyjnych europejskich MŚP z release_MEMO-16-2322_en.htm
„Horyzont 2020”. Oczekuje się, że nowymi modelami biznesowymi
uczestnicy rynku cyberbezpieczeń- (np. oprogramowania antywirusostwa, reprezentowani przez Euro- wego), ale często nie są one w
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Słowacja obejmuje stery w Radzie UE
Nasi południowi sąsiedzi objęli  osiąganie wymiernych rezulstery w Radzie UE. Do końca tatów (wskazanie obywatelom
2016 roku Słowacja sprawować UE, że wspólne projekty eurobędzie prezydencję, w ramach pejskie mają praktyczny wpływ
której skupi się na czterech priory- na poprawę jakości życia),
tetowych obszarach tematycz przeciwdziałanie rozdrobnienych:
niu (ściślejsza współpraca
państw członkowskich UE w
 Europa silna gospodarczo,
ramach jednolitego rynku, a
 nowoczesny jednolity ryprzez to przybliżanie UE obywanek,
telom),
 zrównoważona polityka na
 koncentracja na obywatelach
rzecz migracji i azylu,
(odnowienie wiary obywateli UE
we wspólny projekt europejski).
 Europa zaangażowana globalnie.
W tle priorytetów słowackiej prezydencji stoją z kolei trzy ważne
zasady:

Kontekst
Co 6 miesięcy kolejne państwo
członkowskie przejmuje rotacyjną
prezydencję w Radzie. Prezydencja kieruje pracami Rady nad
unijnym ustawodawstwem oraz
dba o ciągłość programu UE,
porządek procedur legislacyjnych
i współpracę państw członkowskich. 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-councileu/

Zadania prezydencji
Prezydencja kieruje
pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz
dba o ciągłość programu
UE, porządek procedur
legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być
uczciwym i bezstronnym
mediatorem.
Prezydencja ma 2 główne
zadania:
1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady
i jej organów przygotowawczych
2. Reprezentować Radę w
stosunkach z innymi
instytucjami UE

Z Unią czy bez? Brytyjczycy wybrali
23 czerwca 2016 r. w Wielkiej
Brytanii odbyło się referendum,
w którym obywatele zostali zapytani o to, czy ich kraj powinien w
dalszym ciągu pozostawać państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ogłoszone wyniki głosowania wskazują, że Zjednoczone
Królestwo opuści szeregi UE.
Zachęcamy do zapoznania się w
tej sytuacji z oficjalnym stanowiskiem władz Unii Europejskiej na
ten temat.

wać pokój i dobrobyt jej narodów.
Unia 27 państw członkowskich
nadal będzie istnieć. Unia stanowi ramy naszej wspólnej przyszłości politycznej. Łączą nas historia, geografia oraz wspólne interesy i na tej podstawie będziemy
rozwijać naszą współpracę.
Wspólnie stawimy czoła wyzwaniom, by stymulować wzrost gospodarczy, budować dobrobyt i

Wspólne oświadczenie Martina
Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Donalda
Tuska, przewodniczącego Rady
Europejskiej, Marka Rutte, premiera Holandii sprawującej rotacyjną prezydencję w Radzie UE i
Jeana-Claudea Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na temat wyników referendum w Zjednoczonym Królestwie:
W wolnym i demokratycznym
procesie Brytyjczycy wyrazili wolę
opuszczenia Unii Europejskiej.
Ubolewamy nad tą decyzją, ale ją zapewnić naszym obywatelom
szanujemy.
bezpieczeństwo. Instytucje unijne
będą w pełni zaangażowane w
Jest to sytuacja bezprecedenso- realizację tych celów.
wa, lecz jesteśmy zgodni co do
jednego - będziemy stać na Teraz oczekujemy od rządu
straży podstawowych wartości Zjednoczonego Królestwa jak
Unii Europejskiej, by propago- najszybszego wprowadzenia w

życie decyzji Brytyjczyków,
niezależnie od tego, jak bolesny
może być to proces. Wszelkie
opóźnienia mogą powodować
narastanie niepewności. Dysponujemy przepisami pozwalającymi
w sposób uporządkowany przeprowadzić ten proces. Artykuł 50
Traktatu o Unii Europejskiej określa procedurę, którą należy zastosować, gdy państwo członkowskie

kiem Unii Europejskiej z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków wynikających z członkostwa.
Zgodnie z traktatami ratyfikowanymi przez Zjednoczone Królestwo unijne prawo ma pełne
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium do momentu ustania jego
członkostwa.
Zgodnie z ustaleniami, Nowe
porozumienie dla Zjednoczonego
Królestwa w ramach Unii Europejskiej 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 Królestwo, mamy nadzieję, że będzie
ono bliskim partnerem Unii Europejskiej w przyszłości. Oczekujemy, że Zjednoczone Królestwo
przygotuje swoje propozycje w
tym zakresie. Każda umowa,
która zostanie zawarta ze Zjednoczonym Królestwem jako państwem trzecim, będzie musiała
odzwierciedlać interesy obu stron
i być zrównoważona pod względem praw i obowiązków.

postanawia opuścić Unię Europejską. Jesteśmy gotowi niezwłocznie rozpocząć negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem co do
warunków jego wystąpienia z
Unii Europejskiej. Do czasu [powyższe oświadczenie jest tłumaczeniem roboczym na język polski]
zakończenia negocjacji Zjednoczone Królestwo pozostaje człon-

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

