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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

FORUM SAMORZĄDOWE

w Kołobrzegu

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct Kołobrzeg uczestniczył w dniu
23.06.2015
w
wielkim
europejskim
wydarzeniu! Do Kołobrzegu zawitała Komisja
Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw
Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)
Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u),
gdzie obradowała w poniedziałek 22
czerwca. W obradach udział wziął marszałek
Olgierd
Geblewicz,
wiceprzewodniczący
Komisji. Natomiast dnia 23-24 czerwca miało
miejsce 11 Forum Samorządowe.

Odwiedzili nas takŜe konsultanci z Punktu
Informacji Europejskiej w Szczecinie z grupą
młodzieŜy w ramach Samorządowego Forum
MłodzieŜy Kołobrzeg 2015.
Wszyscy uczestnicy Forum mieli do dyspozycji
wiele
ciekawych
publikacji
dotyczących
Europejskiego
Roku
na
Rzecz
Rozwoju
udostępnionych przez nasz Punkt na specjalnym
stoisku przy wejściu na salę konferencyjną.
Ponadto mogli dowiedzieć się, czym się zajmujemy
i jak kontaktujemy się z lokalną społecznością. ●

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

LEKCJA EUROPEJSKA DLA UCZNIÓW Z WRZEŚNI
W piątek 29 maja 2015 roku odwiedzili nas
gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
przebywający w Kołobrzegu na wycieczce
szkolnej.
Na
prośbę
wychowawców,
przeprowadziliśmy dla nich lekcję europejską
na temat Europejskiego Roku na Rzecz
Rozwoju 2015.
Klasa licząca 26 uczniów zgromadziła się w
sali Koncertowej kołobrzeskiego Ratusza. Po
krótkim omówieniu tego czym zajmuje się
Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct,
młodzieŜ wysłuchała prelekcji na temat
Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015.
Były teŜ ciekawe filmy związane z tym
tematem.
Na koniec lekcji w ruch poszło koło fortuny.
Podzielona na 3 grupy klasa doskonale
poradziła sobie ze wszystkimi 15 pytaniami
jakie im zadaliśmy. Wszyscy uczestnicy lekcji
zostali
obdarowani
publikacjami
oraz
drobnymi upominkami.●

Chcesz przeprowadzić lekcję europejską dla
uczniów twojej szkoły? Skontaktuj się z
nami i zapytaj o termin!

94 35 515 33
europedirect-kolobrzeg@kolobrzeg.eu

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

SKOK NA UNIJNĄ KASĘ W KOŁOBRZEGU
Jak pozyskać środki z Unii Europejskiej na
własną działalność gospodarczą?
Te pytanie najczęściej pojawia się w naszym
Punkcie
Informacji
Europejskiej.
Postanowiliśmy więc zorganizować szkolenie
dedykowane wszystkim, którzy pragną dostać
na to pytanie wyczerpującą odpowiedź.
11.06.2015r. w Kołobrzegu odbyło się
spotkanie
konsultacyjne
kołobrzeskich
przedsiębiorców z konsultantem Lokalnego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy
Europejskich w Koszalinie. Na zaproszenie
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
Kołobrzeg wszyscy zainteresowani mogli
dowiedzieć się prawie wszystkiego o
funkcjonowaniu funduszy europejskich w
naszym regionie.
Tematyka była zróŜnicowana – od pomysłu na
budowę domu spokojnej starości i domków
letniskowych do projektu partnerskiego kilku
wspólnot
mieszkaniowych
dotyczącego
głębokiej termomodernizacji.
DuŜe zainteresowanie zyskał Program
Operacyjny Ryby i Morze 2014-2020, z uwagi
na pozytywne doświadczenia związane z
kończącą się perspektywą finansową. Wiedza
przedsiębiorców powiększyła się znacząco
takŜe
o
funkcjonowanie
instrumentów
finansowych typu Jeremie, doposaŜanie
miejsc pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.
Kolejne takie szkolenie odbędzie się juŜ
wkrótce, gdyŜ środki finansowe dla MŚP
ruszą jeszcze w tym roku!
Zapraszamy na naszą stronę internetową
oraz profil na Facebooku po najświeŜsze
informacje w tym temacie!●

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

WyjeŜdŜasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, Ŝe jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieŜeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umoŜliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

http://ec.europa.eu/polska/news/150626_regiostars_pl.htm

●

Niemieckie władze w ciągu 2
miesięcy
mają
odpowiedzieć
Komisji
Europejskiej
na
jej
zastrzeŜenia
dotyczące
wprowadzenia opłaty drogowej,
która – zdaniem KE – dyskryminuje
cudzoziemców.
Wątpliwości
wynikają z tego, Ŝe niemieccy
uŜytkownicy de facto nie będą
wnosić opłat drogowych, zaś cena
krótkoterminowych winiet, które
zazwyczaj są kupowane przez
zagranicznych uŜytkowników dróg,
jest nieproporcjonalnie wysoka.
KE podjęła decyzję o wszczęciu
postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom
państwa
członkowskie
z
powodu
wprowadzenia
przez
Niemcy
nowego systemu opłat drogowych
dla pojazdów prywatnych („PKWMaut”)
8 czerwca br. w Niemczech przyjęto
prawo wprowadzające system opłat
drogowych
dla
samochodów
osobowych.
Jednocześnie
zatwierdzono prawo, na podstawie
którego w przypadku pojazdów
zarejestrowanych w Niemczech
opłata drogowa będzie odliczana od
rocznego
wymiaru
podatku
drogowego. De facto będzie to
oznaczało wyłączenie z obowiązku
opłaty
drogowej
samochodów
zarejestrowanych w Niemczech – i
tylko tych pojazdów.●
http://ec.europa.eu/polska/news/150618_roads_toll_pl.htm

POSTĘPOWANIE PRZECIW NIEMCOM

NiezaleŜne
jury
konkursu
RegioStars,
pod
przewodnictwem posła do
Parlamentu
Europejskiego
Lamberta Van Nistelrooija,
wybrało 17 finalistów spośród
143 zgłoszonych projektów w
oparciu o cztery najwaŜniejsze
kryteria: innowacyjność, wpływ
na
gospodarkę
i
społeczeństwo, zgodność z
zasadami
zrównowaŜonego
rozwoju
oraz
współpracę
partnerską.

REGIOSTARS AWARDS 2015

Komisja Europejska ogłosiła
listę
finalistów
konkursu
RegioStars 2015, w którym
wyróŜniane są najbardziej
inspirujące
i
innowacyjne
projekty
regionalne
współfinansowane ze środków
unijnych funduszy spójności.
Laureatem z Polski jest projekt
„Rozbudowa
Toruńskiego
Parku
Technologicznego”.
Czwórka zwycięzców zostanie
ogłoszona
podczas
tegorocznego
Tygodnia
Europejskich Regionów i Miast
(OPEN DAYS) w październiku
br.
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