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#InvestEU
Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych!

Jesteś promotorem projektu realizowanego w UE? Pracujesz w UE i chcesz dotrzeć do
potencjalnych inwestorów z całego świata? Zarejestruj swój projekt w europejskim portalu
projektów inwestycyjnych (EIPP), aby zaprezentować go międzynarodowym inwestorom!
Jesteś inwestorem i chcesz zainwestować w projekty w dziedzinie efektywności energetycznej,
transportu, opieki zdrowotnej, energii odnawialnej, infrastruktury szerokopasmowej lub
w finansowanie MŚP? Europejski portal projektów inwestycyjnych (EIPP) oferuje szeroką ofertę
obiecujących projektów.
Portal można znaleźć >>> tutaj.

FRONTEX
Nowa siedziba w Warszawie

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, polska
premier Beata Szydło oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak
wzięli udział w uroczystości związanej z inauguracją budowy nowej siedziby agencji Frontex.
Porozumienie dotyczące siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej weszło
w życie 1 listopada 2017 r., po ratyfikowaniu go przez parlament.
Szczegóły dotyczące nowej siedziby można znaleźć >>> tutaj.

Zamiast słów
2018 - Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
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Kryzys migracyjny
Wszystkiego najlepszego z okazji 1. urodzin!

Stopniowo wychodzimy z kryzysu – obecnie zarządzamy migracją w duchu partnerstwa i
wspólnej odpowiedzialności – mówi komisarz Dimitris Avramopoulos oceniając program w
zakresie migracji. Coraz wyraźniej widać konkretne rezultaty – łączna liczba osób nielegalnie
przekraczających granicę na głównych szlakach migracyjnych spadła w 2017 r. o 63 proc.
Szczegóły działań unijnych można znaleźć >>> tutaj.

Globalizacja
Europa solidarna

Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji. Najnowsze sprawozdanie pokazuje skuteczność tego instrumentu w pomaganiu
pracownikom, którzy stracili zatrudnienia i szukali nowych szans na rynku pracy. – Potrafimy
okazywać solidarność z pracownikami będącymi ofiarami masowych zwolnień spowodowanych
globalizacją lub kryzysem – powiedziała komisarz Marianne Thyssen
Szczegóły działań unijnych >>> tutaj.

W telegraficznym skrócie:
 Erasmus Plus ma 30 lat. Przeczytaj sprawozdanie za 2016 r.

>>> tutaj.



Pora zatrzymać przemoc względem kobiet >>> tutaj.



Startuje inicjatywy rescEU, dotycząca reagowania na coraz częstsze klęski żywiołowe
w Europie >>> tutaj.
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