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AKTUALNOÂCI EURODESKU
Nowa edycja „Altruisty”
Setki mo˝liwoÊci wyjazdu na wolontariat zagraniczny opisuje najnowsza publikacja Eurodesk
Polska „Altruista w akcji czyli wszystko co
chcesz wiedzieç o wolontariacie zagranicznym”.
To druga edycja publikacji. Informuje o polskich,
europejskich i mi´dzynarodowych programach
wolontariatu zagranicznego oraz propozycjach
wolontariatu w wybranych krajach europejskich.
Autorzy publikacji wyjaÊniajà te˝ podstawowe zagadnienia zwiàzane z wolontariatem za granicà.
„Altruista w akcji” jest publikacjà bezp∏atnà. Jej
nak∏ad to 30 tys. egzemplarzy. Mo˝na jà otrzymaç w Punktach Informacyjnych Eurodesk Polska. W wersji elektronicznej (PDF) broszura
znajduje si´ na stronie: www.eurodesk.pl, zak∏adka publikacje.

EURONIUSY
Unia pod czeskim przewodem
Energia, ekonomia, stosunki zewn´trzne to priorytety czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej motto brzmi: „Europa bez Barier” i odzwierciedla cztery podstawowe wolnoÊci: swobodny przep∏yw dóbr, kapita∏u, pracowników
i us∏ug. Na oficjalnej stronie prezydencji
(www.eu2009.cz/en) znajduje si´ plan dzia∏aƒ Czechów w ró˝nych dziedzinach, priorytety, wydarzenia i najnowsze wiadomoÊci.

Europejskie Stolice Kultury 2009
Austriacki Linz i litewskie Wilno sà tegorocznymi
Europejskimi Stolicami Kultury. Programy imprez
i wydarzeƒ kulturalnych w obu miastach znajdujà
si´ na stronach: www.linz09.at/en/index.html (Linz)
i www.culturelive.lt/en/main (Wilno). Projekt Europejskich Stolic Kultury ma na celu zbli˝enie mieszkaƒców Europy. Narodzi∏ si´ w roku 1985 z inicjatywy greckiej minister kultury Meliny Mercouri.

Partnerstwo miast ma 20 lat
Dwudziestà rocznic´ istnienia obchodzi unijny program „Partnerstwo miast” (Town Twinning), który
wspiera wspó∏prac´ miast z krajów Unii Europejskiej. Program wspiera projekty samorzàdów
i obywateli, np. spotkania mieszkaƒców miast partnerskich, które przyczyniajà si´ do rozwoju obywatelstwa europejskiego, integracji lokalnej, ró˝norodnoÊci kulturowej, rozwoju spo∏ecznego i gospodarczego.
Od 2007 roku „Partnerstwo miast” jest cz´Êcià
programu „Europa dla obywateli”. Kulminacjà obchodów 20-lecia programu b´dzie debata ponad
1200 przedstawicieli w∏adz samorzàdowych z ca∏ej
UE, która w kwietniu odb´dzie si´ w szwedzkim
Malmö. Szczegó∏y na:
www.ccre2009.se/?m=1&p=1&l=1

Krótsze procedury
scentralizowanych projektów
Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych, m∏odzie˝o-

wych i obywatelskich na poziomie europejskim potrwa krócej. Dotychczas w wi´kszoÊci przypadków Komisja Europejska konsultowa∏a decyzje
z Parlamentem Europejskim i komitetami programów reprezentujàcych paƒstwa cz∏onkowskie.
Przez to procedura rozpatrywania wniosków
trwa∏a od 2 do 3 miesi´cy. Teraz znacznie si´
skróci, bo decyzje b´dzie podejmowaç samodzielnie Komisja Europejska.

Juvene translatore de Polonia
Weronika Danecka, licealistka z ¸odzi, zwyci´˝y∏a
w drugiej edycji unijnego konkursu dla m∏odych
t∏umaczy Juvenes Translatores. W nagrod´ pojedzie
na trzydniowà wycieczk´ do Brukseli, gdzie odbierze dyplom z ràk komisarza ds. wieloj´zycznoÊci
Leonarda Orbana.
Konkurs odby∏ si´ 27 listopada 2008 r., jednoczeÊnie we wszystkich krajach UE. Uczestniczy∏o
w nim 2247 uczniów z 593 szkó∏ z UE. Uczestnicy
mieli dwie godziny na przet∏umaczenie tekstu
o wieloj´zycznoÊci. Weronika t∏umaczy∏a z angielskiego na polski. Wszystkie prace ocenili zawodowi t∏umacze z Komisji Europejskiej. Nazwiska zwyci´zców znajdujà si´ na stronie
http://ec.europa.eu/translation/contest/index_pl.htm.

Trzy miliony unijnych domen
Liczba stron z domenà eu przekroczy∏a 3 miliony.
T´ trzymilionowà zarejestrowa∏ 11 stycznia obywatel niemiecki. W ciàgu dwu i pó∏ roku unijna domena sta∏a si´ czwartà najpopularniejszà domenà internetowà w Europie i dziewiàtà na Êwiecie.

Zawodowe punkty transferowe
Parlament Europejski zatwierdzi∏ dwie propozycje
Komisji Europejskiej, które majà u∏atwiç mobilnoÊç
zawodowà oraz podnieÊç jakoÊç kszta∏cenia i szkolenia zawodowego w krajach UE. Pierwsza dotyczy utworzenia Europejskiego Systemu Transferu
Punktów dla celów Kszta∏cenia i Szkolenia Zawodowego – ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training). EVECT ma u∏atwiç
uznawanie osiàgni´ç (kwalifikacji, szkoleƒ) zdobytych w innym unijnym kraju lub systemie szkolenia.
B´dzie uzupe∏nieniem funkcjonujàcego w szkolnictwie wy˝szym Europejskiego Systemu Transferu
Punktów (ECTS). Wi´cej informacji o systemie
EVECT znajduje si´ na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc50_en.htm.
Powstanà równie˝ „Europejskie ramy odniesienia
na rzecz zapewnienia jakoÊci w dziedzinie kszta∏cenia i szkolenia zawodowego” EQARF (European Quality Assurance Reference Framework).
Inicjatywa ta ma pomóc rzàdom paƒstw cz∏onkowskich w promocji i monitoringu zmian w krajowych systemach kszta∏cenia i szkolenia zawodowego.

Priorytety „M∏odzie˝y w dzia∏aniu”
Udzia∏ m∏odzie˝y w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, walka z przemocà wobec kobiet,
Europejski Rok KreatywnoÊci i Innowacji – to tegoroczne europejskie priorytety programu „M∏o-

dzie˝ w dzia∏aniu”. Roczne priorytety „MwD”,
w przeciwieƒstwie do priorytetów sta∏ych, koncentrujà si´ na bie˝àcych wa˝nych unijnych tematach i wydarzeniach. W tym roku sà to m.in. sport,
zdrowy tryb ˝ycia, integracja m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej, rozwój wiedzy o wyzwaniach globalizacji, dialog mi´dzykulturowy i zaanga˝owanie m∏odzie˝y w kszta∏towanie ram wspó∏pracy w ramach
polityki m∏odzie˝owej UE.
Projekty realizujàce powy˝sze priorytety majà najwi´ksze szanse na akceptacj´.

Formalny dokument
nieformalnej edukacji
Ju˝ ponad 25 tysi´cy uczestników programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu” („Mwd”) mo˝e si´ pochwaliç
certyfikatem Youthpass. To dokument, który potwierdza wiedz´ i umiej´tnoÊci, zdobyte w czasie
projektów „Mwd”. Obecnie o Youthpass mogà
ubiegaç si´ uczestnicy Wymian M∏odzie˝y, Wolontariatu Europejskiego i Kursów Szkoleniowych.
Pod koniec 2009 roku b´dzie dost´pny dla uczestników projektów Inicjatyw M∏odzie˝owych. Zarzàdzajàce Youthpassem Centrum szkoleniowe SALTO we wspó∏pracy z agencjami „Mwd” planuje
dalsze prace nad dokumentem i dzia∏ania promocyjno-informacyjne. W planach rozbudowa strony
internetowej, testowanie nowych dokumentów,
szkolenia trenerów i multiplikatorów, informatory
i przewodniki. Koordynatorkà Youthpassa w Polsce
jest Magdalena Malinowska z Narodowej Agencji
„Mwd”.

GRANTY
Edukacja dla przedsi´biorczoÊci
Projekty wspierajàce edukacj´ na rzecz przedsi´biorczoÊci wesprze Komisja Europejska w ramach konkursu projektów „Przedsi´biorczoÊç
m∏odych ludzi i kszta∏cenie w zakresie przedsi´biorczoÊci” (Entrepreneurial culture of young
people, and entrepreneurship education). Unia
chce, m.in. sfinansowaç warsztaty dla wyk∏adowców przedsi´biorczoÊci, platform´ internetowà o nauczaniu przedsi´biorczoÊci, podr´cznik przedsi´biorczoÊci dla studentów oraz projekty propagujàce przedsi´biorczoÊç wÊród absolwentek uczelni wy˝szych i m∏odzie˝y poza
Êrodowiskiem edukacyjnym. Wnioski mogà sk∏adaç instytucje publiczne i prywatne (np. organy
administracji publicznej szko∏y, uczelnie, organizacje pozarzàdowe, izby handlowe). Komisja
sfinansuje do 12 projektów na ∏àcznà kwot´
2 750 000 euro. Wnioski mo˝na sk∏adaç do
20 kwietnia 2009. Pe∏en tekst zaproszenia
do sk∏adania wniosków znajduje si´ na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index. htm.
Konkurs odbywa si´ w ramach polityki wspierania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, realizowanej zgodnie z wytycznymi przyj´tymi w po∏owie 2008 r. w dokumencie „Small Business Act”
for Europe: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy sk∏adania wniosków up∏ywajà w ciàgu najbli˝szych
dwóch miesi´cy. Baza jest na bie˝àco uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap.

Program

Opis

Kontakt

Dotacje na regionalne, krajowe
i mi´dzynarodowe programy kszta∏cenia
naukowców

IPPT PAN
Âwi´tokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel.: +48 22 828 74 83; Fax: +48 22 828 53 70
www.kpk.gov.pl/7pr/

Granty na projekty edukacyjne adresowane
do wychowanków rodzinnych domów
dziecka

Fundacja Âwi´tego Miko∏aja
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
Tel.: +48 22 661 116 199; Fax: +48 22 756 89 00
mikolaj@mikolaj.org.pl, www.mikolaj.org.pl

Dotacje na mi´dzynarodowe partnerstwa
szkó∏ oraz wspó∏prac´ mi´dzy lokalnymi
i regionalnymi w∏adzami oÊwiatowymi
w Europie (Comenius Regio)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa,
Tel.: +48 22 622 37 12; Fax: +48 22 622 37 10
www.comenius.org.pl

Dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych
kadry nauczycielskiej zaanga˝owanej
w kszta∏cenie osób doros∏ych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 12 ; Fax: +48 22 622 37 10
www.grundtvig.org.pl

Dotacje dla organizacji pozarzàdowych
na organizacj´ mi´dzynarodowych
warsztatów dla wolontariuszy

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapie˝yƒska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00; Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Dofinansowanie projektów adresowanych
do uczniów z terenów wiejskich i ma∏ych
miast na dzia∏ania s∏u˝àce wyrównywaniu
szans edukacyjnych

Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel.: + 48 22 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.pcyf.org.pl

Dofinansowanie na spotkania mieszkaƒców
Europy w celu wymiany doÊwiadczeƒ, opinii
i wartoÊci, czerpania nauki z historii
i budowania wspólnej przysz∏oÊci

DG EAC D.4 - Town Twinning
DG Education and Culture European Commission
VM-2 4/35, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +322 295 26 85; Fax: +32 2 296 23 89
pavel.tychtl@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/citizenship/action1/measure1_en.html

Fundusze na wspó∏prac´ kulturalnà,
wymiany naukowe i badania, edukacj´,
wymiany m∏odzie˝owe i wspó∏prac´
transgranicznà krajów Grupy
Wyszehradzkiej

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratys∏awa, S∏owacja
Tel.: +421 259 203 811; Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org/

Program dla organizacji, które b´dà
wspó∏pracowaç z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i Ministerstwem Edukacji
Narodowej przy realizacji zadaƒ na rzecz
edukacji globalnej i rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aleje J.CH. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Tel.: +48 22 523 90 00
rzecznik@msz.gov.pl, www.msz.gov.pl

06.03.2009

Dotacje na dwustronne projekty wymiany
kulturalnej z Norwegià, Islandià,
Lichtensteinem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, Warszawa 00-071, Polska
www.mkidn.gov.pl

Erasmus Mundus External
Cooperation Window

Wsparcie wspó∏pracy uniwersytetów
z krajów UE i krajów trzecich

DG EAC B.6 - Erasmus Mundus
DG Education and Culture European Commision
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax: +32 2 295 57 19
EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

Fundusze na wspó∏prac´ kulturalnà,
wymiany naukowe i badania, edukacj´,
wymiany m∏odzie˝owe i wspó∏prac´
transgranicznà krajów Grupy
Wyszehradzkiej

Mi´dzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratys∏awa, S∏owacja
Tel.: +421 259 203 811; Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org, www.visegradfund.org

Wsparcie dla projektów inicjowanych przez
organizacje spo∏eczeƒstwa obywatelskiego

EACE - P7 Citizenship Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency nit P7 Citizenship
Avenue du Bourget 1 OUR 00/13, BE-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 (0)2 299 11 11; Fax: +32 (0) 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Termin sk∏adania wniosków
Ludzie (7.PR) – Dzia∏ania Marie Curie
19.02.2009
Fundusz Edukacyjny 2009
20.02.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Comenius
20.02.2009
Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie
– Grundtvig
20.02.2009
Memoria - wolontariat dla
europejskiego dziedzictwa
kulturowego
27.02.2009
Równaç Szanse - ogólnopolski
konkurs grantowy
27.02.2009
Europa dla obywateli:
Akcja 1.1 Partnerstwo miast

01.03.2009
Mi´dzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki
- Ma∏e granty
01.03.2009
Inicjatywy edukacyjne dotyczàce
mi´dzynarodowej wspó∏pracy
na rzecz rozwoju 2009
06.03.2009
Fundusz Wymiany Kulturalnej

13.03.2009
Mi´dzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki Standardowe Granty
15.03.2009
Europa dla obywateli:
Akcja 2: „Aktywne spo∏eczeƒstwo
obywatelskie w Europie”
15.03.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program
Termin sk∏adania wniosków
RITA - Przemiany w Regionie

16.03.2009
ATLANTIS - wspó∏praca UE-USA
w dziedzinie szkolnictwa wy˝szego
oraz szkolenia zawodowego

Opis

Kontakt

Dotacje na projekty s∏u˝àce dzieleniu si´
polskimi doÊwiadczeniami w zakresie
transformacji ustrojowej oraz budowaniu
dobrosàsiedzkich stosunków z krajami
by∏ego bloku wschodniego

Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
Tel.: +48 22 635 40 06; Fax: +48 22 635 40 06
edudemo@edudemo.org.pl, www.edudemo.org.pl

Program wspó∏pracy w zakresie szkolnictwa
wy˝szego, kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego mi´dzy Unià Europejskà
a USA

DG EAC B.6 - International Cooperation
DG Education and Culture European Commission
B-1049 Bruksela, Belgia
eac-3C-cooperation@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/education/external-relationprogrammes/doc74_en.htm

Dotacje na inicjatywy zwi´kszajàce udzia∏
spo∏eczny i tworzenie równych szans
dla najs∏abszych lub dyskryminowanych
grup spo∏ecznych

ECORYS Polska Spó∏ka z o.o.
ul. Rac∏awicka 146, 02-117 Warszawa
Tel. +48 22 339 36 36; Fax: +48 22 339 36 49
operatoreog@ecorys.pl, www.operatoreog.pl

Fundusze na rozwój zbiorów bibliotecznych,
wydawnictw i czasopism kulturalnych
oraz inicjatywy promujàce czytelnictwo
i literatur´

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa
www.mkidn.gov.pl

Dofinansowanie przeznaczone na remont,
modernizacj´ i wyposa˝enie placówek
zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià kulturalnà
i edukacyjnà

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa, Polska
www.mkidn.gov.pl

Dotacje na projekty kulturalne, dzia∏ania
informacyjne, programy badawcze oraz
doskonalenie zawodowe osób dzia∏ajàcych
w sektorze kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17, 00-071 Warszawa, Polska
www.mkidn.gov.pl

Dotacje na festiwale, koncerty, spektakle
i inne projekty artystyczne o zasi´gu
ogólnopolskim i mi´dzynarodowym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, Polska
www.mkidn.gov.pl

Program pomocy merytorycznej
i finansowej dla organizacji, które
podejmà si´ tworzenia lokalnych
programów stypendialnych dla m∏odzie˝y
szkolnej

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapie˝yƒska 10a, 00-215 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 536 02 00; Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Fundusze na wsparcie kultury polskiej poza
granicami kraju, promocj´ polskich twórców
i ich twórczoÊci za granicà

Instytut Adama Mickiewicza
ul. Wiejska 12 A, 00-490 Warszawa
Tel.: +48 22 628 24 11/13/14; Fax: +22 628 24 16
iam@iam.pl, www.iam.pl

Wsparcie dla projektów zach´cajàcych do
dialogu mi´dzykulturowego, stymulujàcych
dzia∏alnoÊç artystycznà i kulturalnà,
wzmacniajàcych sektor kultury

ECF European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam, Holandia
Tel.: +31 (0) 20 573 38 68; Fax: +31 (0) 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Granty na wymiany i inicjatywy
m∏odzie˝owe, wolontariat, projekty
z krajami sàsiadujàcymi z UE, krajowe
i mi´dzynarodowe seminaria o polityce
m∏odzie˝owej, szkolenia, sieci partnerskie
sta˝e i inne formy wsparcia organizacji
m∏odzie˝owych i osób pracujàcych
z m∏odzie˝à

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”
ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa
Tel.: +48 22 622 37 06,; Fax: +48 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Dotacje na mi´dzynarodowe dzia∏ania
m∏odzie˝owe podejmowane przez krajowe
lub mi´dzynarodowe organizacje
m∏odzie˝owe

EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F-67000 Strasburg, Francja
Tel.: +33 3 88 41 20 19; Fax: +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int, www.eyf.coe.int/fej/

23.03.2009
Fundusz dla Organizacji
Pozarzàdowych - Równe szanse
i integracja spo∏eczna
27.03.2009
Literatura i czytelnictwo

31.03.2009
Rozwój infrastruktury kultury

31.03.2009
Edukacja kulturalna i diagnoza
kultury
31.03.2009
Wydarzenia artystyczne
31.03.2009
Lokalne Programy Stypendialne

31.03.2009
Promocja kultury polskiej za granicà

31.03.2009
Granty na projekty kulturowe

01.04.2009
M∏odzie˝ w dzia∏aniu

01.04.2009
Europejska Fundacja M∏odzie˝y
– granty na mi´dzynarodowe
dzia∏ania m∏odzie˝owe
01.04.2009

WYDARZENIA
Europejski Tydzieƒ
Przedsi´biorczoÊci
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa doczeka∏y si´
swojego unijnego Tygodnia. W dniach 6-14 maja
Komisja Europejska b´dzie promowaç przedsi´biorczoÊç i informowaç o wsparciu dla
sektora MÂP z unijnych i krajowych dotacji. We
wszystkich krajach cz∏onkowskich odb´dà si´
spotkania, konferencje oraz targi, które po∏àczy
jedno has∏o: „Ma∏a firma, du˝e szanse”. O wydarzeniach zaplanowanych w Polsce mo˝na dowiedzieç si´ ze strony: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week.

Godzina dla Ziemi
Na ca∏ym Êwiecie 28 marca o godz. 20.30 zgasnà Êwiat∏a w domach, firmach i instytucjach.
Przez szeÊçdziesiàt minut nie b´dà dzia∏aç
oÊwietlenia najs∏ynniejszych budowli takich jak:
opera w Sydney, rzymskie Koloseum czy most
Golden Gate w San Francisco. Udzia∏ w akcji
„Godzina dla Ziemi” potwierdzi∏y 64 paƒstwa
i 242 miasta z ca∏ego Êwiata. W Polsce zgaÊnie
co najmniej 19 miast, w ciemnoÊciach pogrà˝y
si´ m.in. warszawski Pa∏ac Kultury i Nauki.
OgólnoÊwiatowà akcj´ gaszenia Êwiate∏ po raz
trzeci organizuje mi´dzynarodowa organizacja
ekologiczna WWF. To apel do polityków o podj´cie dzia∏aƒ przeciw globalnemu ociepleniu.
Osoby i instytucje, które chcà przy∏àczyç si´ do
akcji, mogà zarejestrowaç si´ na stronie:
www.wwf.pl/godzinadlaziemi.

46 dni wiosny w Europie
Konkursy, debaty, spotkania ze specjalistami od
integracji europejskiej to tylko niektóre atrakcje
tegorocznego Dnia Wiosny, unijnej inicjatywy
dla uczniów i nauczycieli z ca∏ej Europy. Do
kampanii zaplanowanej na 25 marca – 9 maja
2009 mogà w∏àczyç si´ wszystkie rodzaje szkó∏
– od przedszkoli do liceów i szkó∏ zawodowych.
Tegoroczna edycja nawiàzuje do obchodów Europejskiego Roku KreatywnoÊci i Innowacji.
Dzieƒ Wiosny koordynuje European Schoolnet.
Wi´cej informacji, po polsku, na stronie:
www.springday2009.net.

Unia promuje kreatywnoÊç
Komisja Europejska zaprasza na konferencj´
poÊwi´conà kreatywnoÊci i innowacji. Wydarzenie odb´dzie si´ 2-3 marca w Brukseli. B´dzie
mu towarzyszyç wystawa dwudziestu projektów sfinansowanych przez UE i nawiàzujàcych
do priorytetów Europejskiego Roku KreatywnoÊci i Innowacji 2009. Podczas konferencji nastàpi oficjalne otwarcie elektronicznej platformy
EVE, zawierajàcej rezultaty setek projektów sfinansowanych przez unijne programy: Uczenie
si´ przez ca∏e ˝ycie, Kultur´, M∏odzie˝ w dzia∏aniu, Europ´ dla Obywateli. Wi´cej informacji,
po angielsku, na stronie: http://ec.europa.eu/culture/news/news1857_en.htm.

PUBLIKACJE
The best of Jean Monnet
Osiàgni´cia naukowe oÊrodków akademickich
zaanga˝owanych w unijny program Jean Monnet zawiera broszura pt. Historie sukcesu
– Europa na rzecz uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie.
Mo˝na zaliczyç do nich m.in. wprowadzenie
nowatorskich metod nauczania oraz wieloj´zycznych studiów podyplomowych z zakresu
europeistyki.
Program Jean Monnet wspiera wspó∏prac´
uczelni w dziedzinie integracji europejskiej. Jest
obecny w 60 krajach na pi´ciu kontynentach
i dociera co roku do 250 tys. studentów. Publikacj´ po polsku mo˝na Êciàgnàç ze strony:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/
pdf/monnet/success-stories_pl.pdf.

Europa i ty w 2008 roku
To tytu∏ broszury, przedstawiajàcej dokonania
Unii Europejskiej w 2008 roku. Jej autorzy do
najwi´kszych unijnych osiàgni´ç zaliczyli m.in.
opracowanie wspólnej strategii na kryzys finansowy, zapewnienie dost´pu do przejrzystych informacji o wykorzystaniu unijnych funduszy, pomoc w czasach kataklizmów. Broszura w polskiej wersji j´zykowej jest dost´pna na stronie:
http://ec.europa. eu/snapshot2008.

i m∏odzie˝y. Publikacja jest dost´pna po angielsku i kosztuje 19 euro. Mo˝na jà zamówiç na
stronie: http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?
PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid= 2377.

O swobodnym przep∏ywie
Przepisy przejÊciowe dotyczàce swobodnego
przep∏ywu pracowników z, do i pomi´dzy nowymi paƒstwami Unii Europejskiej zawiera
strona: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang
=pl.
Informacje opracowa∏a sieç Europejskich S∏u˝b
Zatrudnienia EURES. Witryna ma polskà wersj´
j´zykowà.

INTERNET
Baza DORIE
Pod tà tajemniczà nazwà kryje si´ elektroniczna
dokumentacja na temat funkcjonowania instytucji europejskich. W bazie DORIE mo˝na znaleêç
m.in. akty prawne instytucji, artyku∏y prasowe
i przemówienia przywódców europejskich. Informacje mo˝na wyszukiwaç w j´zyku angielskim i francuskim. Baza DORIE dopiero powstaje. W ciàgu pi´ciu lat majà znaleêç si´ w niej
wszystkie dokumenty gromadzone przez Komisj´ Europejskà. Adres strony:
http://ec.europa.eu/dorie.

Europejski portal dla MÂP
Informacje o funduszach dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw mo˝na znaleêç pod adresem:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme. Portal ma
polskà wersj´ j´zykowà. Dotacji mo˝na szukaç
wed∏ug tematyki dzia∏aƒ – m.in. w takich dziedzinach jak: edukacja i szkolenia, kultura i media, badania i rozwój. Witryna zawiera list´
punktów Enterprise Europe Network, europejskiej informacji dla sektora MÂP oraz dane Krajowych Punktów Kontaktowych, które oferujà
wsparcie biznesowe i specjalistyczne porady
w paƒstwach cz∏onkowskich.

S’Cool kalendarz
Kalendarz edukacyjny dla m∏odzie˝y poÊwi´cony prawom cz∏owieka i przeciwdzia∏aniu dyskryminacji przygotowa∏a Unijna Agencja ds.
Podstawowych Praw Cz∏owieka. S’Cool Kalendarz na rok 2009 jest dost´pny w j´zyku angielskim, francuskim i niemieckim. Mo˝na go Êciàgnàç bezp∏atnie ze strony:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/scool_agenda_09_en.htm.

Jak uczyç o prawach cz∏owieka
i demokracji
Rada Europy wyda∏a podr´cznik dla nauczycieli
poÊwi´cony edukacji uczniów o prawach cz∏owieka i demokracji obywatelskiej. Liczàca 99
stron publikacja sk∏ada si´ ze zbioru çwiczeƒ
i gier edukacyjnych odpowiednich dla dzieci

Wybory Europejskie
– Ty decydujesz
Pod tym has∏em rozpocz´∏a si´ kampania zach´cajàca do udzia∏u w czerwcowych wyborach do
Parlamentu Europejskiego. ˚yciorysy europos∏ów i informacje o dzia∏alnoÊci grup politycznych mo˝na znaleêç na stronie: www.europarl.europa.eu/elections2009. Witryna zawiera
m.in. 10 powodów, dla których warto pójÊç do
urn wyborczych.
Debat´ na temat uczestnictwa w wyborach do
europarlamentu zainicjowa∏ tak˝e magazyn europejski Cafebabel.com. Redakcja czeka na komentarze internautów (maks. 1500 znaków).
Nades∏ane teksty zostanà przet∏umaczone na
szeÊç j´zyków. Szczegó∏owe informacje po angielsku na stronie: www.eudebate2009.eu.
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywajà si´ co pi´ç lat. W tym roku Europejczycy wybiorà 736 pos∏ów. Polsk´ b´dzie reprezentowaç
pi´çdziesi´ciu parlamentarzystów.

Granto-wyszukiwarka
Angloj´zyczna witryna www.together50years.eu
oferuje dost´p do wyszukiwarki unijnych dotacji
– na edukacj´, kultur´, szkolenia, rozwój zawodowy i projekty promujàce aktywne obywatelstwo. Grantów mo˝na szukaç wed∏ug alfabetu,
tematyki dzia∏aƒ lub rodzaju beneficjenta. Strona powsta∏a z inicjatywy Stowarzyszenia Informagiovani z W∏och.
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