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NEWSLETTER 

STYCZEŃ 2019  

MŁODZIEŻ 
Discover EU – młodzież odkrywa Europę 
 

 
 

Ponad 14 tys. osiemnastolatków otrzyma bilety w drugiej edycji projektu DiscoverEU. To 

inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia młodzieży poznawanie Europy. Uczestnicy 

będą podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Wraz z 

biletem DiscoverEU młodzi ludzie otrzymają wskazówki ułatwiające podróżowanie, będą 

również mogli kontaktować się ze sobą poprzez media społecznościowe. 

Druga runda inicjatywy Komisji Europejskiej DiscoverEU przyciągnęła zgłoszenia od prawie 80 

tys. młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE w okresie dwóch tygodni, który 

zakończył się w dniu 11 grudnia 2018 r. 14 536 młodych Europejczyków zostało wybranych na 

podstawie kryteriów kwalifikacji i z uwzględnieniem liczby biletów przyznanych poszczególnym 

państwom członkowskim UE. 

Szczegóły dotyczące Discover EU można znaleźć >>>tutaj.

 

POLITYKA SPÓJNOŚCI                                                                                                                                             

Szczecin lepiej skomunikowany 

 

Ponad 320 mln euro ze środków Funduszu Spójności przeznaczono na inwestycje w dwa 
projekty transportowe w Szczecinie i okolicach. Jeden z projektów dotyczy przebudowy 
torowisk tramwajowych, a drugi – modernizacji drogi wodnej między Szczecinem a 
Świnoujściem. Obie inwestycje poprawią jakość komunikacji, a także przyczynią się do 
polepszenia jakości powietrza. 

Więcej informacji nt. inicjatyw można znaleźć >>> tutaj.

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
https://ec.europa.eu/poland/news/190115_discover_eu_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190115_szczecin_pl
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BREXIT 
Co dalej z Erasmusem Plus? 
 

 

Ze względu na ryzyko, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 30 marca bez zaakceptowania 

wynegocjowanego porozumienia, Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków 

awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu 

UE. Chodzi o to, aby młodzi uczestnicy programu z Unii i Wielkiej Brytanii nie musieli przerywać 

pobytu za granicą. 

Wynika to z apeli Rady Europejskiej (art. 50), która w listopadzie i grudniu 2018 r. wzywała do 

intensyfikacji prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach. W odpowiedzi Komisja 

przyjęła 19 grudnia 2018 r. plan działań awaryjnych obejmujący szereg środków 

ustawodawczych. 

Więcej informacji nt. losów Erasmusa można znaleźć >>>tutaj. 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW                                                         
Nasz udział w Dialogu Obywatelskim z Fransem Timmermansem 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Płowdiw i Matera – stolice kultury 2019 >>>tutaj.  

 

• Prezydencję w Radzie UE przejęła Rumunia  >>> tutaj.  

 

• Umowa handlowa UE-Japonia wchodzi w życie  >>> tutaj. 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
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http://www.europe-direct.rzeszow.pl/?p=5918
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.romania2019.eu%2Fhome%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Rj281zy2aRSbAdp6vMPD-HVZFGI0PmpesFNBDnHh9S7v69MiaEsqN_sY&h=AT3Z-K-5XLfaguUQQvouUZQWIFTO1xAOEVMR3rXOtLNGc51oVizO8iSJWkJKjtCYGc9MWaZwpEorCxoAMi06OsgDVKJjs3mq2vj-SQfRoi2umfTlu-_HlTpSwTpoYqMnHGwt6T13pBDj0USM5Hpcaez0GEjQec2DJYmRoHuYzpSeFNp21jQZXCb5fnQsgTRovuWiomydOpsmQ4h0E7UbaCpQiCj4VU_lTj_MweIRCEr4yAPYrj_2Yq4sYfqwxPdfT4QbbUGmP_vBWCNvwdCvZiTw1oawzV96pMrfDJ6hNLzVYobeH-DA4uYBTaKD_OHAxoNrc-fF7GzbMY9hodh0SoCa5C7RJJ--40LToOt1XjmQl9QgIs4-yQv7RalPNwdX3AodEQwuwuUgKDyDTuWpHltHOOqoCmptdaD8NCY5ilubz36uVbuReyQBi4kUd6HVcXpM2GSWOYG5WV_40tVr_hy66acrsyPQ-YVdUTcAFTVEIa0sUXqPSsS1_W7l8z79HEAGs64XsqxnDs4rb61zggOk52yGg4Eq6wcG58VQehszYS3xdle7dg
https://ec.europa.eu/poland/news/190131_ue_japan_pl

