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Komisja Europejska zaprezentowała Plan odbudowy gospodarki
Europy po epidemii Koronawirusa.
Plan odbudowy zmienia to ogromne wyzwanie, przed którym
stoimy, w szansę, nie tylko przez wsparcie odbudowy, lecz również
przez inwestowanie w przyszłość – powiedziała przewodnicząca
Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaprezentowała
narzędzie Next Generation EU w wysokości 750 mld euro oraz
ukierunkowane

wzmocnienie

potencjału

długoterminowego

budżetu UE 2021–2027 do 1,85 bln euro.
https://ec.europa.eu/poland/news/200527_next_generation_pl

Polska tarcza z poparciem Komisji Europejskiej.
Polski

program

pomocy

o

wartości

1,6

mld

euro

na

zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z
powodu pandemii COVID-19 i na zapewnienie pomocy na
utrzymanie płynności finansowej został zatwierdzony przez Komisję
Europejską. Program, którym będzie zarządzać Polski Fundusz
Rozwoju, jest częścią tzw. tarczy finansowej dla dużych firm.
https://ec.europa.eu/poland/news/200530_pl_state_aid_pl

Komisja Europejska zaproponowała nowy program zdrowotny
EU4Health na okres 2021–2027. Przyczyni się on do poprawy stanu
zdrowia mieszkańców UE, odporności systemów opieki zdrowotnej
i promowania innowacji w sektorze zdrowia. EU4Health wypełni
także luki ujawnione w wyniku kryzysu COVID-19 i zapewni, że
systemy opieki zdrowotnej w UE będą w stanie stawić czoła nowym
i przyszłym zagrożeniom.
https://ec.europa.eu/poland/news/200528_EU4Health_pl

Chcesz dać upust swojej kreatywności? Zaprojektuj logo European
Quality Label i wygraj ciekawe nagrody! Logo będzie służyć do
oznaczania treści pochodzących z zaufanych źródeł, z których
bezpiecznie może korzystać młodzież. Projekt powinien zostać
zapisany w formie grafiki wektorowej, w jakości umożliwiającej
wydruk. Można wygrać kamerę GoPro lub smartwatcha.
W konkursie na projekt logo mogą wziąć udział młodzi Europejczycy
pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Zgłoszenia do 15 lipca 2020 r.
https://www.eurodesk.pl/konkursy/zaprojektuj-logo

Konkurs „Europa 2050”. Jaka jest przyszłość Europy? Podziel się
z nami Twoją wizją Unii Europejskiej w 2050 roku! Zapraszamy
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w
konkursie „Europa 2050” organizowanym przez
Przedstawicielstwo Regionalne KE we Wrocławiu. Zwycięzcy
otrzymają nagrody rzeczowe i gadżety. Najlepsza praca zostanie
również opublikowana w lokalnej gazecie.
Termin zgłoszeń do 15 czerwca 2020 r.
https://ec.europa.eu/poland/events/200525_konkurs_2020_pl

Wyjazd do Brukseli dla sołtysów. Przedstawicielstwo Regionalne
KE z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i sołtysów wsi
zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do
Brukseli, który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października
2020 r. Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami KE
oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach
dotyczących wsi i jej mieszkańców.
Termin zgłoszeń do 30 sierpnia 2020 r.
https://ec.europa.eu/poland/events/200518_study_visit_pl
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