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NEWSLETTER 

KWIECIEŃ 2017  

Biała Księga 
Dołącz do dyskusji o przyszłości Europy 
 

 

Trwa debata na temat przyszłości Europy. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat Białej 
Księgi. Powiedz nam, co o niej myślisz!  

Opinię można wyrazić  >>> tutaj. 

Filar Praw Socjalnych                                                                                                                                                                 
KE prezentuje założenia 

 

Równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna                   
i włączenie społeczne – to podstawy europejskiego filaru praw socjalnych, zaprezentowanego 
właśnie przez KE. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się 
sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru 
powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. 

Szczegóły dotyczące Filaru można znaleźć >>> tutaj.

#EUSolidarityCorp                                                                                                       
Powiedz czym dla Ciebie jest solidarność. Szczegóły >>> tutaj. 

 

https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_en
http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/filar-praw-socjalnych
http://woobox.com/o3ahga
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NEWSLETTER 

KWIECIEŃ 2017  

Wsparcie dla regionów 

Podkarpacie ze wsparciem 
 

 

Świętokrzyskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie i Podlaskie – to polskie 
województwa, znalazły się wśród europejskich regionów będących w gorszej sytuacji pod 
względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności. Komisja Europejska przygotowała 
ocenę sytuacji i sposoby wspierania strategii wzrostu regionalnego za pomocą unijnych 
funduszy. 

KE ocenia przy tym, co sprzyja konkurencyjności tych regionów, a co ją ogranicza, i dlaczego nie 
osiągnęły one jeszcze oczekiwanego dla całej UE poziomu wzrostu i dochodu. Co ważniejsze 
jednak, w sprawozdaniu określono potrzeby inwestycyjne regionów, zwłaszcza pod względem 
kapitału ludzkiego, innowacji, jakości instytucji, większej dostępności oraz narzędzi istniejących 
w ramach unijnej polityki spójności, która mogłaby je wspierać w staraniach o lepszą przyszłość. 

Szczegóły dotyczące wsparcia można znaleźć >>> tutaj.

 

PIE ED-Rzeszów                                                                                                                               
Lista szkół zakwalifikowanych na obchody Dnia Europy 

Lista zakwalifikowanych szkół: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach, Zespół Szkół 

w Chmielniku, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Jana Pawła II w Przeworsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Iwierzycach, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie, Gimnazjum nr 10 im. Tadeusza 

Kościuszki w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku,    

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Białobrzegach, Gimnazjum nr 8 im. Armii 

Krajowej w Rzeszowie, Zespół Szkół nr 1 w Nienadówce oraz Szkoła Podstawowa                                     

w Dąbrownicy.

 

 W telegraficznym skrócie: 
 W Warszawie rozmawiano o Brexicie >>> tutaj.  
 
 Z cyklu „Europa okiem eksperta”: Ernest Wyciszkiewicz o Nord Stream 2 i OPAL  >>> 

tutaj.  
 

 Finał XII edycji „Gwiezdny Krąg” >>> tutaj. 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/podkarpacie-ze-wsparciem
http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/w-warszawie-o-brexicie
https://ec.europa.eu/poland/news/170425_unia_energetyczna_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/170411_gwiezdny_krag_pl

