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Finansowanie projektów na rzecz Ukrainy i Białorusi 
Weź udział w sesji informacyjnej 
 

 

Kto i jak może ubiegać się o unijne współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz 
Ukrainy i Białorusi? W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji non-profit, think-tanków, fundacji, 
organizacji pozarządowych oraz uczelni na sesję informacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do 
wtorku 21 marca. 

Informacje nt. spotkania można znaleźć >>> tutaj. 

 

Inwestycje  
EBI: prawie 4,5 mld dla Polski 
 

 

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury 
drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla 
innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes 
EBI Vazil Hudák.  

Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które 
przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących 
wsparcie z tego banku. 

W 2016 roku Bank wspierał w Polsce przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i 
kolejowej, przeznaczając ponad 780 mln euro na budowę i modernizację ponad 330 km torów 
kolejowych i 40 km drogi ekspresowej S7 oraz zakupu 30 sztuk nowoczesnego taboru 
kolejowego. 

Szczegóły dotyczące wsparcia można znaleźć >>> tutaj.

 

 

https://ec.europa.eu/poland/events/170220_bialorus_projekty_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170227_ebi_poland_pl
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Konsultacje społeczne 
Pomóż tworzyć Europejski Korpus Solidarności 
 

 

Europejski Korpus Solidarności już działa, ale każdy obywatel UE może uczestniczyć w jego 
dalszym tworzeniu! Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie 
opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, pracodawców i 
innych zainteresowanych podmiotów na temat priorytetów i wzmocnienia EKS. 

Ankietę można znaleźć >>> tutaj. 

 

Migracje 
Konkurs dla dziennikarzy 
 

 

Migration Media Award to konkurs skierowany do dziennikarzy i reporterów zajmujących się 

migracją w obszarze Morza Śródziemnego. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Centrum 

Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), zaś Prezydencja Malty w Unii Europejskiej objęła 

konkurs swoim patronatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 31 marca 2017 r. 

Szczegóły konkursu można znaleźć >>> tutaj. 

  

 

 W telegraficznym skrócie: 
 

 Już od 15 czerwca żegnamy się z opłatami za roaming! 

 

 Do 28 lutego można rejestrować się na Olimpiadę „Gwiezdny Krąg”  >>> tutaj.  

 

 Polska upomniana za brak przepisów >>> tutaj. 

https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/poland/events/170207_media_award_pl
http://gwiezdnykrag.pl/
https://ec.europa.eu/poland/news/170215_infringements_pl

