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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW Z „JEDYNKI”
17
listopada
przeprowadziliśmy lekcję
europejską
dla
przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego nr 1 z Kołobrzegu.
Punktualnie o 10:00, miejski Ratusz
odwiedziła
zdyscyplinowana
i
bardzo
ciekawska grupa dzieci, która miała również
wiele do powiedzenia.
Przy okazji wizyty w ratuszu, dzieci
odwiedziły także Urząd Stanu Cywilnego
i dowiedziały się jak przebiega ceremonia
ślubna oraz gdzie się odbywa.
Następnie
dzieci
odwiedziły
Wydział
Gospodarki Odpadami gdzie dowiedziały się
jak właściwie segregować odpady oraz jakie
korzyści płyną z recyclingu.
Na koniec dzieci, aby sprawdzić swoją
wiedzę zdobytą podczas lekcji, wzięły udział
w małym quizie odpowiadając na wylosowane
pytania.
W nagrodę dostały publikacje, kolorowanki, a
także gadżety takie jak miśki, odblaski czy
święcące długopisy. ●

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

PRZEDSZKOLAKI W RATUSZU…
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„PRZEGLĄD ZMIAN PODATKOWYCH”
SZKOLENIE W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA
Podczas
szkolenia
„Przegląd
zmian
podatkowych”, które odbyło się 29 listopada
uczestnicy uzyskali wiedzę na temat
zatwierdzonych zmian, które weszły w życie w
2016 roku i te, które zaczną obowiązywać w
roku 2017.
Między innymi szeroko została omówiona
problematyka „jednolitego pliku kontrolnego”,
nowych
pełnomocnictw
i
wniosków
o interpretację.
Szkolenie prowadzone było w formie wykładu
na podstawie prezentacji multimedialnej
z rozbudowanym studium przypadków.
Celem szkolenia było przekazanie lokalnym
przedsiębiorcom lub osobom chcącym
założyć
działalność
gospodarczą
kompleksowej wiedzy na temat wielu
aspektów prowadzenia firmy, w tym na rynku
UE.
W trakcie szkolenia uczestniczy mogli
zapoznać się miedzy innymi z kwestiami
związanymi z możliwością pozyskania
funduszy na rozpoczęcie lub rozszerzenie
działalności
gospodarczej
z
funduszy
unijnych.
Działanie prowadzone zgodnie z Priorytetem
1. KE „Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i
inwestycji”.●

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

Wyjeżdżasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, że 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 zapobieżeniu 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
umożliwienie 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://pomerania.home.pl/wordpress/pl/

Od dziś młodzi ludzie w wieku od
18 do 30 lat mogą zaangażować się
w działania na rzecz społeczeństwa
w
całej
UE
oraz
uzyskać
wartościowe
doświadczenia
i
umiejętności potrzebne do podjęcia
pracy
zawodowej.
Komisja
przedstawiła także szereg środków
na
rzecz
zatrudnienia
ludzi
młodych, poprawy i modernizacji
edukacji, zwiększenia inwestycji w
umiejętności młodych ludzi oraz
poszerzenia
możliwości
podejmowania nauki lub studiów za
granicą.●
http://ec.europa.eu/poland/news/161207_korpus_pl

KORPUS SOLIDARNOŚCI

W związku z tym już wkrótce
na
stronie
Euroregionu
Pomerania
pojawi
się
informacja o otwarciu naboru
ciągłego dla beneficjentów
Funduszu Małych Projektów,
którzy
będą
planowali
realizacje swoich projektów w
latach
2017-2022.
Już
niebawem
ruszą
także
szkolenia informacyjne dla
przyszłych wnioskodawców.●

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW

W dniu 16 listopada 2016 r.
Komitet
Monitorujący
Programu Współpracy Interreg
V A Meklemburgia – Pomorze
Przednie / Brandenburgia /
Polska
zatwierdził
do
dofinansowania
projekt
„Fundusz Małych Projektów
Interreg V A KomunikacjaIntegracja-Współpraca”
na
kwotę ok. 17,6 mln Euro (15
mln EUR z EFRR). Projekt jest
wdrażany
przez
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu
Pomerania
(Partner
Wiodący)
i
Kommunalgemeinschaft
Europaregion
POMERANIA
e.V. (Partner Projektu).

100 tys. młodych wolontariuszy –
tyle do 2020 r. ma liczyć Europejski
Korpus Solidarności. Inicjatywa
Komisji Europejskiej ma angażować
Europejczyków w wieku 18-30 lat w
projekty pomocowe w sytuacjach
nadzwyczajnych na terenie całej
wspólnoty. Jednocześnie będzie to
okazja
zdobycia
cennego
doświadczenia zawodowego. Dziś
rusza portal rejestracyjny dla
ochotników.
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