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Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 527 mln
złotych (ok. 115 mln euro), który ma wspierać polską gospodarkę
w związku z pandemią koronawirusa. Publiczne wsparcie w postaci
dotacji bezpośrednich jest przeznaczone na częściowe pokrycie
odsetek od pożyczek, które w innej sytuacji obciążałyby
pożyczkobiorcę.

Program

będzie

dostępny

dla

mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz
dużych przedsiębiorstw doświadczających trudności w wyniku
skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.
https://ec.europa.eu/poland/news/200410_pl_aid_package_pl

Celem programu jest pomoc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu
bezpośrednich
potrzeb
kapitałowych
i dzięki temu
w utrzymaniu
Komisja
wezwała
państwa
członkowskie
należące
do strefy
działalności.
Schengen
oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do
przedłużenia do 15 maja ograniczenia innych niż niezbędne
podróży do UE. Ograniczenie ma zastosowanie do „obszaru UE+”,
który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen
(w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz cztery państwa
stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein,
Norwegię i Szwajcarię), czyli łącznie 30 państw.
https://ec.europa.eu/poland/news/200409_travel_ban_pl

Właśnie ruszyły internetowe konsultacje m.in. w sprawie
osiągnięcia głębszych cięć emisji gazów cieplarnianych!
Proponowany poziom to redukcja emisji o ponad 50 proc. do 2030r.
Europejski zielony ład ma na celu uczynienie z Europy pierwszego
na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu. Może stać się nową
strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom
w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe
przedsiębiorstwa.
https://ec.europa.eu/poland/events/200331_green_deal_pl

Trwa nabór wniosków do programu „Europa dla obywateli”!
“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający
organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje
i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze
społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,

w realizacji

projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego,
inicjatyw

lokalnych,

zaangażowania

społecznego

i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.
https://europadlaobywateli.pl/o-programie/
[Zacytuj źródło tutaj.]

Granty: Dzieci Kapitana Nemo…!
Celem programu jest przypomnienie i ocalenie od zapomnienia
sylwetek Polaków żyjących w XIX i XX wieku, których osiągnięcia,
odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły
postrzeganie świata. Ich sukcesy powinny stać się przykładem
i inspiracją dla młodych rodaków.
Termin zgłoszeń do 15 maja 2020 r.
https://www.eurodesk.pl/granty/dzieci-kapitana-nemo

[Zacytuj źródło tutaj.]

„Lekcja:ENTER” – edukacja cyfrowa dla nauczycieli…!
Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń dla
nauczycieli z wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów
i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych
nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej
Polsce. Termin zgłoszeń do 28 kwietnia 2020 r.
https://www.eurodesk.pl/granty/lekcja-enter-edukacja-cyfrowa-dlanauczycieli
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