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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.
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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.
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