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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów poświęcony jest
tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej służących
przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłaniu informacji zwrotnych instytucjom europejskim.

W tym numerze przedstawimy Państwu m.in.:
«

28 stycznia - Dzień Ochrony Danych

«

Fundusze dla młodych

«

Sukces programu Erasmus+

«

Legitymacja zawodowa

«

Małopolska bez smogu

«

Gdzie najlepiej się żyje?

«

Nauczyciele o Unii w Unii

«

Unia Europejska dla młodszych i starszych

Życzymy miłej lektury.
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Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów
Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Radcy Europy z dnia
28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy
na kwes e związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym
zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty
oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych
osobowych, jak również umożliwiają wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi
się ochroną danych.
15 grudnia 2015 r. przyjęto pakiet reform, który ma doprowadzić do harmonizacji obowiązujących
w UE przepisów dotyczących ochrony danych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie dwóch
lat. Ponad 90 proc. Europejczyków pragnie, aby te same przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych obowiązywały w całej UE, niezależnie od miejsca ich przetwarzania.
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Młodzi Polacy to duży kapitał—są utalentowani, kreatywni, energiczni i przedsiębiorczy. Fundusze
Europejskie pomagają wydobyć ich potencjał. Dzięki nim młodzież zyska lepszy start w dorosłość,
na czym skorzysta również gospodarka naszego kraju. Gdzie szukać funduszy?
WSPARCIE ZATRUDNINIA W PROGRAMIE WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
⇒
wsparcie dla 740 tys. osób:
«
indywidualne plany działania dla osób bezrobotnych
«
doradztwo zawodowe
«
oferty pracy z Powiatowych Urzędów Pracy
«
staże (także zagraniczne)
«
praktyki u pracodawców
«
szkolenia jak prowadzić własny biznes
«
środki na założenie własnej ﬁrmy
«
po założeniu działalności pokrycie kosztów społecznych przez 12 miesięcy
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
W 16 PROGRAMACH REGIONALNYCH
«
222 tys. uczniów na praktykach
i stażach
«
2
tys.
szkół
zawodowych
doposażonych w nowoczesne narzędzia
dydaktyczne
«
pomoc stypendialna
«
współpraca z uczelniami wyższymi—
zajęcia laboratoryjne, koła i obozy naukowe
dla uczniów szkół zawodowych
STUDENCI W PROGRAMIE WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
«
75 tys. studentów podniesie swoje kompetencje
«
17 tys. studentów zrealizuje programy stażowe
«
17 tys. studentów skorzysta z Akademickich Biur Karier
«
29 tys. osób wymieni doświadczenia w ramach programu Erasmus+ do 2020 roku
MŁODZI NAUKOWCY W PROGRAMIE INTELIGENTNY ROZWÓJ
granty na badania naukowe np. w programie TEAM

«

PRZEDSIĘBIORCY NA STARCIE
«
1.200 stanowisk do pracy w AIP Business Link
«
Niskoprocentowe pożyczki na rozpoczęcie działalności
«
Wsparcie biznesowe dla startupów: m.in. pomoc specjalistów w analizie rynku i konkurencji,
dostęp do stanowisk pracy, infrastruktury informatycznej
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Już ponad milion osób wzięło udział w 18 000 projektów ﬁnansowanych z programu Erasmus+.
Erasmus to jeden z najbardziej rozpoznawanych programów UE. W latach 2014-2020 z Erasmus+
ma skorzystać ok. 4 mln osób, w tym 2 mln studentów oraz 800 tys. wykładowców, nauczycieli,
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
NOWY ERSAMUS+:
♦

posiada szeroki zakres możliwości—W pierwszym roku działalności z programu sﬁnansowano
rekordową liczbę 650 000 wspierających mobilność stypendiów dla studentów, praktykantów,
nauczycieli, wolontariuszy i innych młodych ludzi oraz utorowano drogę pierwszym pożyczkom
przeznaczonym na realizację pełnych studiów magisterskich za granicą;

♦

zapewnia swoim beneﬁcjentom większe wsparcie– Studia odbyte za granicą są chętniej
uznawane w ojczyźnie. Ponadto instytucje macierzyste lepiej integrują mobilność nauczycieli
i personelu w zintegrowane strategie rozwoju zawodowego;

♦

jest również bardziej otwarty–kładzie silny nacisk na promowanie włączenia społecznego,
aktywności obywatelskiej i tolerancji. Aby to osiągnąć, uczestnikom dysponującym mniejszymi
środkami ﬁnansowymi lub mającym szczególne potrzeby udostępniono więcej środków
ﬁnansowych niż kiedykolwiek. Na 2016 r. przewidziano ponadto dodatkową kwotę 13 mln euro
w celu sﬁnansowania projektów dotyczących kwes i takich jak integracja społeczna mniejszości
i migrantów oraz innych grup w trudnej sytuacji społecznej;

♦

wzmacnia inicjatywy zmierzające do poprawy perspektyw zatrudnienia ludzi młodych
i ułatwienia ich przechodzenia od etapu edukacji do pracy. W tym celu w programie
zwiększono możliwości odbywania stażu i praktyk zawodowych.

Najpopularniejszymi państwami wśród studentów nadal są Hiszpania, Niemcy i Francja.
Celem Erasmus+ jest wspieranie modernizacji europejskich systemów kształcenia i szkolenia,
podnoszenie kompetencji studentów, poprawę ich perspektyw zatrudnienia oraz promowanie
aktywnego udziału w społeczeństwie.
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Pielęgniarze
ogólną,

odpowiedzialni
farmaceuci,

za

opiekę

ﬁzjoterapeuci,

przewodnicy górscy i pośrednicy w handlu
nieruchomościami mogą od teraz szybciej
znaleźć pracę w swoim zawodzie w innych
krajach
zawodowa

UE.

ułatwi

pracowników
procedury

Europejska

legitymacja

swobodny

poprzez
potwierdzenia

przepływ

uproszczenie
kwaliﬁkacji

zawodowych uznanych w innym kraju Unii.
Jednym z celów przyjętej niedawno strategii jednolitego rynku jest umożliwienie Europejczykom
podjęcia pracy w dowolnym miejscu w UE. Gdy zawód jest regulowany w docelowym państwie Unii,
pracownicy mogą potrzebować uznania równoważnych kwaliﬁkacji uzyskanych w innym kraju
członkowskim.
Europejska legitymacja zawodowa (ang. European Professional Card – EPC) ma w tym pomóc. Jest
to elektroniczna procedura, z której można skorzystać, aby posiadane kwaliﬁkacje zawodowe zostały
uznane w innym kraju UE. Jest ona łatwiejsza, szybsza i bardziej przejrzysta od tradycyjnych procedur
uznawania kwaliﬁkacji.

Można za jej pomocą śledzić status złożonego wniosku i ponownie

wykorzystać przedłożone już dokumenty przy składaniu nowych wniosków w innych krajach.
Nie jest to dokument w tradycyjnej formie, lecz certyﬁkat elektroniczny. Działa dzięki systemowi
wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI, pozwala pracownikom na komunikację
z odpowiednimi organami w ramach bezpiecznej sieci. IMI udostępnia również pracownikom
oﬁcjalny, wielojęzyczny kanał komunikacji między organami regulującymi w celu ułatwienia
współpracy i zwiększenia wzajemnego zaufania.
EPC nie zastępuje „tradycyjnych” procedur uznawania kwaliﬁkacji zawodowych przewidzianych
w dyrektywie w sprawie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych, ale jest korzystną opcją dla
profesjonalistów, którzy chcą pracować tymczasowo lub na stałe w innym kraju UE. Aplikacje można
składać online w dowolnym języku Unii Europejskiej.
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Prawie 18 mln euro z programu LIFE otrzyma województwo małopolskie na wdrożenie programu
ochrony jakości powietrza. Komisja Europejska w sumie przeznaczy 63,8 mln euro na nowe projekty
związane z ochroną środowiska w UE. Po raz pierwszy realizowane będą tzw. projekty zintegrowane,
które angażują wiele stron i przewidują pozyskiwanie co najmniej jednego innego źródła
ﬁnansowania.
Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty
zintegrowane”, które mają być ﬁnansowane w ramach programu LIFE na rzecz środowiska. „Projekty
zintegrowane” zostały wprowadzone, aby zwiększyć skalę wdrożenia przepisów w zakresie ochrony
środowiska oraz skuteczność ﬁnansowania planów opracowanych na szczeblu regionu, kilku regionów
lub kraju. Całkowity budżet tych sześciu wybranych
projektów to 108,7 mln euro, w tym 63,8 mln euro
doﬁnansowania z funduszy unijnych. W ich ramach
wpierane i koordynowane będą inwestycje o wartości
mogącej przekroczyć 1 mld euro, przy czym
ﬁnansowanie

uzupełniające

pochodzić

będzie

z unijnych funduszy rolnych i strukturalnych, jak
również funduszy krajowych i prywatnych. Środki
te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii,
Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej
Brytanii.
Projekty zintegrowane w ramach programu LIFE dotyczące środowiska (trzy projekty – 52,4 mln
euro) - są to projekty zintegrowane przyczyniające się do realizacji celów określonych w: ramowej
dyrektywie wodnej – poprzez pełną lub częściową realizację planu gospodarowania wodami
w dorzeczu; lub w dyrektywie w sprawie jakości powietrza – poprzez realizację planów dotyczących
jakości powietrza.
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Projekt zintegrowany dla województwa MAŁOPOLSKIEGO, w ramach programu LIFE
Celem projektu jest wdrożenie Programu ochrony jakości powietrza, przyjętego przez Sejmik
Województwa Małopolskiego w 2013 r. W Programie ochrony jakości powietrza dla województwa
małopolskiego przewidziano likwidację 155 tys. przestarzałych i powodujących duże zanieczyszczenie
kotłów na paliwa stałe. Podejście zastosowane w projekcie i jego wyniki będą miały bezpośrednie
znaczenie dla wszystkich organów odpowiedzialnych za jakość powietrza w obszarach o dużym
stężeniu zanieczyszczeń powietrza na terenie południowej Polski oraz północnych Czech i Słowacji.
Cele szczegółowe obejmują usuwanie przeszkód w pozyskiwaniu funduszy na zastąpienie
przestarzałych kotłów na węgiel bardziej wydajnymi systemami grzewczymi w gospodarstwach
domowych oraz rozwój wiedzy i zdolności w regionie (dzięki „eko-zarządcom” i Centrum Informacji
i Edukacji).
Działania obejmują zwiększanie wiedzy na temat sposobów poprawy jakości powietrza i zacieśnienie
współpracy regionalnej poprzez wspólne prowadzenie inwentaryzacji emisji i tworzenie modeli,
a także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza. Obok budżetu samego
projektu zintegrowanego inicjatywa ta posłuży ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania 798 mln
euro ﬁnansowania uzupełniającego pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
krajowego i regionalnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz funduszy krajowych
i prywatnych, w zależności od projektu.
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Komisja Europejska opublikowała niedawno wyniki Eurobarometru „Postrzeganie jakości życia
w miastach europejskich”. Pod uwagę brano jakość infrastruktury i usług, możliwości zatrudnienia,
sytuację mieszkaniową, integrację cudzoziemców, poczucie bezpieczeństwa, zanieczyszczenie
powietrza, obszary zielone i czystość. W Polsce na pytania odpowiadali mieszkańcy Białegostoku,
Gdańska, Krakowa i Warszawy.
Badanie przeprowadzane jest co trzy lata od 2004 r. W najnowszej edycji udział wzięli mieszkańcy
79 miast z 32 krajów europejskich.
Najważniejsze wyniki:
«

Najwyższy ogólny poziom satysfakcji z życia w swoim mieście zadeklarowali mieszkańcy Oslo,
Zurychu, Aalborga, Wilna i Belfastu. Wśród polskich miast najlepszy wynik osiągnął Białystok;

«

Pod względem zadowolenia z transportu miejskiego najbardziej usatysfakcjonowani
są mieszkańcy Zurychu, Wiednia i Helsinek, najmniej zaś Palermo, Rzymu i Neapolu. Wysokie
wyniki osiągnęły miasta niemieckie, niskie natomiast aglomeracje włoskie;

«

Najbardziej zadowoleni z jakości usług medycznych są mieszkańcy miast belgijskich, niemieckich
i francuskich. Jednocześnie co najmniej połowa respondentów jest niezadowolona w tym
aspekcie w 16 miastach, włączając 7 stolic (Ateny, Warszawa, Budapeszt, Bukareszt, Ryga,
Bratysława i Rzym);

«

Możliwości znalezienia pracy i odpowiedniego miejsca zamieszkania większość respondentów
ocenia jako wyzwania. Ogólnie jednak w wieku miastach sytuacja na rynku pracy jest odbierana
bardziej pozytywnie niż w 2012 r., np. w Krakowie poziom satysfakcji wzrósł o 16 pp.—
do poziomu 43%. W 9 stolicach UE znalezienie mieszkania jest oceniane jako trudne przez
ponad 80% zapytanych;

«

Mieszkańcy większości badanych miast pozytywnie oceniają obecność obcokrajowców. Wśród
branych pod uwagę Polaków najbardziej pozytywnie obecność obcokrajowców oceniają
gdańszczanie.
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W Białymstoku i Krakowie zaobserwowano wysoki wzrost satysfakcji z infrastruktury sportowej
(w obu przypadkach do 75%). W 34 europejskich miastach poziom satysfakcji wyniósł lub
przekroczył 70%;

«

Poziom zadowolenia z infrastruktury kulturalnej wynosi co najmniej 90% w 12 miastach,
a co najmniej 70% w kolejnych 64.

«

Europejczycy czują się bezpieczni w większości badanych miast. Jednocześnie w 17 miastach
mniej niż połowa osób ufa współmieszkańcom, np. w Warszawie wskaźnik ten wynosi 45%;

«

Najbardziej zróżnicowane poglądy respondenci mają w kwes i jakości powietrza. W 612
miastach większość mieszkańców nie zgłasza zastrzeżeń, jednocześnie w kolejnych 20 poziom
niezadowolenia przekracza 50%. Negatywnie wyróżnia się tu Kraków z wynikiem 83%. Podobne
tendencje zauważyć można w ocenie poziomu hałasu i czystości miast. Jeśli chodzi
o zadowolenie z obszarów zielonych, poziom satysfakcji wynosi lub przekracza 80% w 53
miastach. Wśród najlepiej ocenianych pod tym względem znajduje się m.in. Białystok;

«

W ok. 50% miast co najmniej 9 na 10 respondentów odpowiedziało, że jest zadowolonych
z życia jakie prowadzą. Wszystkie 8 miast skandynawskich, które są w zestawieniu, znalazło
się wśród 15 najlepiej ocenionych pod tym względem. Większość respondentów jest
również usatysfakcjonowana z miejsca, w którym żyje oraz pozytywniej niż w 2012 r. ocenia
swoją sytuację ﬁnansową.
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W dniach 26-28 stycznia br. 14 nauczycieli z Polski zajmujących się m.in. tematyką Unii Europejskiej
wzięło udział w wizycie studyjnej w Brukseli. Została ona przygotowana przez Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Dział Wizyt Komisji Europejskiej.
Grupa odwiedziła Parlament Europejski, Komisję oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Wyjazd
poprzedziło seminarium zorganizowane w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Polsce.
Prezentacje i dyskusje dotyczyły m.in.:
«

Możliwości współpracy uczniów i nauczycieli z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej,
m.in. w zakresie realizacji lekcji europejskich dla wszystkich poziomów szkolnych;

«

Założeń programu „Euroscola”;

«

Specyﬁki pracy europosła;

«

Zasad rekrutacji i możliwości zatrudnienia w instytucjach europejskich.
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Już blisko 12 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W tym czasie sporo zmieniło się w zakresie
wiedzy obywateli na temat samej Unii, jej instytucji, polityki czy prawa. Niemniej jednak, często
wiedza ta nie jest wystarczająca. A przecież w czasach, w których należymy do europejskiej
wspólnoty, nauczanie zagadnień unijnych powinno być nieodzownym elementem edukacji
młodego człowieka. Ważne jest, by od najmłodszych lat postawy europejskie, rozwijać wartości
demokratyczne, wychowywać do życia w tolerancji i poszanowania innych kultur.
Mając na uwadze powyższe, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Tarnów odpowiada
na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży w zakresie Unii Europejskiej i na zaproszenie szkół realizuje
lekcje europejskie.
ZALETY LEKCJI EUROPEJSKICH:
«

Skierowane do uczniów szkół wszystkich szczebli—prowadzimy lekcje
w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjalnej, jak również w szkołach średnich;

«

Tematyka zajęć dostosowana do grupy wiekowej—przygotowując się do zajęć konsultanci
dobierają temat lekcji, metody i narzędzia pracy do wieku, wiedzy i indywidualnych potrzeb
uczniów;

«

Doświadczona kadra– konsultanci prowadzący lekcje europejskie posiadają nie tylko wiedzę
na temat UE, ale też przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne;

«

Ciekawe scenariusze —podczas zajęć wykorzystywane są różne metody i techniki nauczania;
naszą specjalnością jest nauka poprzez gry i zabawy;

«

Upominki dla uczniów i nauczycieli– po zakończonych zajęciach uczniowie oraz ich
opiekunowie otrzymują upominki w postaci publikacji poświęconych Unii Europejskiej
i gadżetów.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem
i przeprowadzeniem lekcji europejskiej–
uczniów, nauczycieli,
rodziców, szkoły–
zapraszamy do kontaktu:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Tarnów, ul. Graniczna 8A, Tarnów
tel.: 14 692 49 77
fax: 14 692 49 05

zarówno

Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego biura,
które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów:
tarnow.europim.pl

www.europedirect-

Zapraszamy również na nasz profil na
facebook’u!!! :)
https://pl-pl.facebook.com/EDTarnow

