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PIE ED-Rzeszów
A tak świętowaliśmy Dzień Europy!

9 maja w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbył się piąty Dzień Europy
połączony ze zjazdem szkolnych klubów europejskich. Wzięło w nim udział ponad 300
podkarpackich uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorami wydarzenia
były Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów oraz Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania.
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów były 60. rocznica podpisania Traktatów
Rzymskich oraz 30-lecie Programu Erasmus. W trakcie imprezy uczestnicy mogli także
dowiedzieć się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności – nowej inicjatywie Unii
Europejskiej, dzięki której europejska młodzież będzie mogła pomagać ludziom z całego świata,
dzieląc się przy tym wartościami, które stały się fundamentami zjednoczonej Europy.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali mnóstwo atrakcji, wśród których nie mogło
uroczystego odśpiewania „Ody do radości”, quizu o państwach członkowskich Unii Europejskiej
oraz występów artystycznych uczestników wydarzenia.
Pełną relację z obchodów można znaleźć >>> tutaj.

Konkurs
Kto poprowadzi cykl „Lekcja na 12 gwiazdek”?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej
nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR, której przedmiotem będą usługi "Organizacji akcji informacyjnoedukacyjnej "Lekcja na 12 gwiazdek". "Lekcja na 12 gwiazdek" to cykl spotkań z młodzieżą
szkolną poświęconych tematom dotyczącym Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE
(z uwzględnieniem jego wpływu na codzienne życie obywateli).
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć >>> tutaj.
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Zamiast słów
30 lat programu Erasmus

Europejski Korpus Solidarności
Korpus z budżetem

Ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r. w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności – proponuje Komisja Europejska. Dzięki takiemu
finansowaniu młodzi ludzie w wieku 17-30 będą mieli szanse na wolontariat i praktyki
zawodowe. EKS zapewni także uczestnikom możliwość stworzenia projektu solidarnościowego
lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.
Szczegóły dotyczące budżetu EKS można znaleźć >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:
 Europejski Bank Inwestycyjny

(EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły
porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie
projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w Polsce >>> tutaj.



W życie wchodzi europejski nakaz dochodzeniowy >>> tutaj.



Frans Timmermans Człowiekiem Roku 2017 Gazety Wyborczej >>> tutaj.
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