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Aby umożliwić bezpieczne wznowienie podróży i turystyki w UE,
Komisja

udostępniła

specjalną

stronę

internetową

https://reopen.europa.eu/, która ma pomóc w bezpiecznym
wznowieniu podróży i turystyki w całej Europie. Zapewni ona
informacje w czasie rzeczywistym na temat granic i dostępnych
środków transportu oraz usług turystycznych w państwach
członkowskich. Informacje publikowane na „Re-open EU”

są

dostępne w 24 językach i opierają się na najnowszych dostępnych
danych dostarczonych przez państwa członkowskie UE.
https://reopen.europa.eu/pl

Lek dla 30 tys. chorych na COVID-19. Komisja Europejska
podpisała

umowę

z

firmą

farmaceutyczną

Gilead,

aby

zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek Veklury (nazwa handlowa
remdesiwiru). Był on pierwszym lekiem dopuszczonym na szczeblu
UE w terapii COVID-19. Od początku sierpnia w celu zaspokojenia
pilnych potrzeb partie Veklury będą udostępniane państwom
członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu przy koordynacji
i wsparciu Komisji.
https://ec.europa.eu/poland/news/200729_velkura_pl

20 lipca świętowaliśmy Otwarty Dzień Funduszy Europejskich w
mieście Kołobrzeg. Ulicami Kołobrzegu przeszła parada
animatorów i szczudlarzy, którzy przybliżali historię Unii
Europejskiej, bawiąc najmłodszych jej mieszkańców i rozdając
publikacje o tematyce europejskiej.
http://europe-direct.kolobrzeg.eu/2020/07/21/otwarty-dzien-funduszyeuropejskich-miasta-kolobrzeg-2/

Punkt Informacji Europejskiej ED Kołobrzeg przygotował i
udostępnił wirtualną podróż po nieznanych zakamarkach miejsc
współfinansowanych przez Unię Europejską w Kołobrzegu:
https://www.youtube.com/watch?v=eRFHTEIcAB8

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłasza konkurs
na

Nagrodę

za

Solidarność

Obywatelską

–

jednorazowe

wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie
w walce z COVID-19”. Nagroda za Solidarność Obywatelską
uhonoruje kreatywne i skuteczne inicjatywy osób fizycznych,
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw
prywatnych, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę z pandemią
COVID-19. EKES przyzna do 29 nagród w wysokości 10 000 euro
każda za inicjatywy prowadzone na terytorium UE.
https://ec.europa.eu/poland/events/200722_EKES_pl

Konkurs „Dookoła Europy”. Wyobraź sobie, że posiadasz bilet
Interrail Pass. Możesz przemieszczać się dowolną liczbą pociągów,
ale tylko przez 3 dni pod rząd. Twoim zadaniem jest ułożenie
w tym czasie takiej podróży, aby zaczynając z dowolnej stolicy
państwa Unii Europejskiej, odwiedzić jak najwięcej krajów Unii.
Do wygrania Aparat FujiFilm Instax Mini Lime (pierwsze i drugie
miejsce), podróżny powerbank (trzecie miejsce).
Termin zgłoszeń: do 23 sierpnia 2020 r.
https://www.eurodesk.pl/konkursy/konkurs-dookola-europy

Komisja

Europejska

za

pośrednictwem

Przedstawicielstwa

w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu
wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT
w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność
jako punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu
działań informacyjnych dotyczących UE i służących zaangażowaniu
obywateli.
https://ec.europa.eu/poland/events/200630_edics_pl
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