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PIE ED-Rzeszów 
Dzień Europy pod znakiem Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego 
 

 

Już po raz szósty Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów organizował Dzień 
Europy upamiętniający podpisanie Deklaracji Schumana. Impreza odbyła się w Centrum 
Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie        
i przyciągnęła 320 uczniów podkarpackich szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia był Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. 
Spotkanie miało format symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, co jest kluczowe                       
z perspektywy przyszłorocznych wyborów do tego organu. Gości przywitała Ewa Nowak-
Koprowicz – koordynatorka PIE ED-Rzeszów słowami prof. Klausa-Dietera Borchardta: 
„porządek prawny, na którym opiera się UE kształtuje naszą polityczno-społeczną 
rzeczywistość. Europejczycy nie są jedynie obywatelami swoich państw, miast czy też gmin, ale 
również obywatelami Unii”. Słowa pochodzą ze wstępu publikacji „ABC prawa Unii 
Europejskiej”, którą otrzymał każdy z uczestników wydarzenia. 

Uczestnicy imprezy wcielali się w posłów Parlamentu Europejskiego. Dziewięciu uczniów 
pełniło funkcję posłów-sprawozdawców prezentujących nominacje podkarpackich obiektów 
dziedzictwa kulturowego, które ich zdaniem powinny zostać wyróżnione Znakiem Dziedzictwa 
Europejskiego. Uczniowie-posłowie głosowali nad nominacjami podnosząc  w górę (lub w dół) 
swoje kciuki.  

W trakcie spotkania wręczono także nagrody laureatom konkursu wiedzy historycznej „Od unii 
lubelskiej do Unii Europejskiej” w dwóch kategoriach wiekowych. Dr Janusz Ustrzycki                     
z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – współorganizatora konkursu – zapowiedział 
ze sceny kolejną – trzecią edycję konkursu, w której uczniowie, oprócz pytań związanych z unią 
lubelską oraz Unią Europejską, będą musieli odpowiedzieć na te związane z rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Partnerami obchodów były: Centrum Dokumentacji Europejskiej w Rzeszowie, Regionalny 

Punkt Informacyjny Eurodesk Polska w Rzeszowie oraz Rzeszowska Akademii Inspiracji. 

Pełną relację z obchodów można znaleźć >>> tutaj.

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/aktualnosci/dzien-europy-pod-znakiem-europejskiego-roku-dziedzictwa-kulturowego
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Centra Dokumentacji Europejskiej                                                                                
30 lat programu Erasmus 

 

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w zakresie tworzenia Centrów 
Dokumentacji Europejskiej. Głównym zadaniem Centrów Dokumentacji Europejskiej jest 
gromadzenie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych związanych z integracją 
europejską, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością Unii, a następnie ich 
udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców. 

Szczegóły dotyczące zaproszenia można znaleźć>>>tutaj. 

 
Erasmus Plus 
Większy budżet 
 

 
 

Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program Erasmus w nowej perspektywie 
finansowej UE. Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 
nawet 12 mln osób – to trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Promowane będą 
perspektywiczne dziedziny nauk jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria 
środowiska, sztuczna inteligencja. 

Szczegóły dotyczące budżetu Erasmus Plus można znaleźć >>> tutaj.

 

 W telegraficznym skrócie: 
 181 mln euro na rzecz skuteczniejszego zwalczania nadużyć finansowych>>> tutaj.  
 
 Nowy fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”>>> tutaj.  

 
 Team Europe: dr hab. Marcin Szewczyk o treściach online ponad granicami >>> tutaj. 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/180521_cde_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180530_erasmus_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180530_anti_fraud_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180530_efs_plus_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180523_Szewczyk_pl

