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W Newsletterze:

Newsletter dla mediów
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
 Najświeższe
informacje
dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

W tym numerze:

Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich
Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj
się z ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich pomysłach.
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).
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.
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Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej - co robi Europa?
Co roku, 19 sierpnia, Unia Europejska przyłącza się do tych,
którzy wyrażają uznanie dla
nieocenionego wkładu pracowników pomocy humanitarnej
codziennie narażających swoje
życie, by ratować życie innych.
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej upamiętnia rocznicę
zamachu bombowego na placówkę ONZ w Bagdadzie (w
Iraku) w 2003 r., w wyniku którego zginęło 22 pracowników pomocy humanitarnej.
UE światowym liderem

W ubiegłym roku doszło do czterech poważnych sytuacji kryzysowych w Syrii, Iraku, Jemenie i
Sudanie Południowym, które
osiągnęły najwyższy poziom w
skali oznaczania kryzysów według norm ONZ. W 2015 r. odnotowano największą skalę
przymusowych przesiedleń od
czasów drugiej wojny światowej.
W związku z tym dużą część
unijnej pomocy humanitarnej
przeznaczono dla uchodźców
i przesiedleńców, przy czym

ce i najbardziej narażone oraz
działała na rzecz zwiększenia
skuteczności swoich działań
politycznych. Podczas pierwszego Światowego Szczytu
Humanitarnego, który odbył się
w maju 2016 r., UE z zadowoleniem przyjęła inaugurację tzw.
„wielkiego układu” między darczyńcami a organizacjami humanitarnymi, który ma na celu
przeznaczenie co najmniej 1
mld dolarów USA w ciągu najbliższych pięciu lat na zapewnienie pomocy humanitarnej

Przy uwzględnieniu finansowania zapewnianego przez poszczególne państwa członkowskie, Unia Europejska jest
największym na świecie darczyńcą pomocy humanitarnej.
Ogólnie rzecz biorąc, w 2015 r.
pomocą humanitarną z budżetu
UE objęto ponad 134 mln osób
dotkniętych klęskami żywiołowymi lub konfliktami w ponad 80
krajach na całym świecie.
Na 2016 r. Komisja Europejska
przyjęła swój najwyższy w historii wstępny budżet na pomoc humanitarną w wysokości 1,1 mld euro. Zaproponowano budżet w rekordowej wysokości, ponieważ zapotrzebowanie na pomoc humanitarną
na całym świecie rośnie z powodu coraz wyższej liczby uchodźców i osób przesiedlonych w
wyniku konfliktów zbrojnych,
rosnącego wpływu klęsk żywiołowych, zmian klimatu oraz kryzysu gospodarczego.
W wyniku klęsk żywiołowych,
takich jak trzęsienie ziemi w
Nepalu w 2015 r., ucierpiały
miliony osób, ale to konflikty
zbrojne powodują największe
zapotrzebowanie na pomoc
humanitarną.

© European Union/ECHO/Pierre Prakash

Komisja Europejska dostarczyła tam, gdzie jest ona najbardziej
ponad 1 mld euro (co odpowia- potrzebna.
da około 73 proc. rocznego bu- Wszelka pomoc humanitarna
dżetu na pomoc humanitarną w jest bezstronna i niezależna
2015 r.) na projekty związane z oraz przekazywana jest organipomocą dla uchodźców i osób zacjom pozarządowym i międzywewnętrznie przesiedlonych. narodowymi, Organizacji NaroNajwiększa część pomocy hu- dów Zjednoczonych oraz stowamanitarnej dla uchodźców prze- rzyszeniom Czerwonego Krzyznaczana jest na wsparcie żyw- ża.
nościowe i żywienie (47 proc.). EU Aid Volunteers - zaangażuj
Pozostałe środki przeznaczane się!
są na opiekę zdrowotną (13
proc.), wodę, urządzenia sani- Program EU Aid Volunteers
tarne i higieniczne, schronienia i zrzesza wolontariuszy i organiartykuły nieżywnościowe (10 zacje z różnych krajów, aby
zapewnić profesjonalną pomoc
proc.) oraz ochronę (8 proc.).
tym, którzy najbardziej jej poZ uwagi na bezprecedensowy trzebują m.in. społeczeństwom
kryzys humanitarny w 2015 r. dotkniętym katastrofami naturalKomisja Europejska ukierunko- nymi. Wolontariusze pracują na
wała swoją pomoc humanitarną różnych stanowiskach i w różna osoby najbardziej potrzebują- nych sektorach np. pomagają w

zarządzaniu projektami, komunikacji czy logistyce.
Dzięki inicjatywie EU Aid Volunteers obywatele i rezydencji UE
mogą poświęcić się pomocy
humanitarnej na świecie, zostając wolontariuszem w pełnym
wymiarze lub skorzystać z
wolontariatu online, jeśli nie
mają czasu i innych możliwości.
Czas udziału w projekcie wynosi
od 1 do 18 miesięcy. Pierwsze
terminy rejestracji mijają na
początku września.
Aby wziąć udział w programie
EU Aid Volunteers, należy mieć
ukończone 18 lat oraz być obywatelem lub posiadać status
rezydenta długoterminowego
UE. Osoby zakwalifikowane do
programu otrzymają szkolenie,
zakwaterowanie, zwrot kosztów
podróży oraz dodatkowo będą
mogły podjąć dodatkowe szkolenia w jednej z europejskich organizacji humanitarnych.
Nie mając czasu na wolontariat
z dala od domu, wkrótce będzie
możliwość skorzystania z opcji
wolontariatu on–line, dzięki której będzie można wspierać projekty pomocy humanitarnej bez
konieczności wyjazdu. Takim
wolontariuszem może zostać
każdy, niezależnie od narodowości.
Dalsze informacje:
 Strona internetowa Dyrekcji

Generalnej Komisji Europejskiej
ds. Pomocy Humanitarnej i
Ochrony Ludności (ECHO):
http://ec.europa.eu/echo/
 Inicjatywa EU Aid Volunteers:

http://ec.europa.eu/echo/
node/420
 Oferty wolontariatu: https://

webgate.ec.europa.eu/echo/euai d - vol unteer s_e n /s e a rc h/
vacancies_en
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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

