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NEWSLETTER 

GRUDZIEŃ 2019  

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - RZESZÓW 
Życzymy Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku! 
 

 

KOMISJA EUROPEJSKA                                                                                                                                                                    

Europejski Zielony Ład ogłoszony! 

 

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, przy 
jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, 
poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli. Plan na trzy nadchodzące dekady 
zaprezentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany 
klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu 
zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz 
wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca 
włączeniu społecznemu. 

Szczegóły dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu można znaleźć >>> tutaj.

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
https://ec.europa.eu/poland/news/191211_green_deal_pl
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OD UNII EUROPEJSKIEJ DO UNII LUBELSKIEJ 
Rusza 4. edycja konkursu 
 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów oraz Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli inaugurują IV edycję wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od Unii Lubelskiej do 

Unii Europejskiej” pod hasłem Przyszłość Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość 

wybierzesz? 

Konkurs jest organizowany oddzielnie dla: a) klasy VI-VII szkół podstawowych, b) klasy VIII 

szkół podstawowych. 

Celami konkursu są m.in.: inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania dziejów Polski na tle 

historii Europy; rozwijanie u uczniów zainteresowania historią Polski i dniem dzisiejszym oraz 

przyszłością Unii Europejskiej oraz kształtowanie postawy poszanowania dla dziedzictwa 

historycznego i kulturowego Europy (w tym Polski). 

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

POLITYKA SPÓJNOŚCI                                                                                                                                                            
Debata w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Dwóch uczestników z Podkarpacia na podium Olimpiady Gwiezdny Krąg  >>>tutaj.  

 

• Nowa czarna lista przewoźników lotniczych  >>> tutaj.  

 

• Mamy pierwszy przegląd usług roamingu  >>> tutaj. 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
http://www.europe-direct.rzeszow.pl/?p=6612
http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2019/12/06/xv-jubileuszowy-gwiezdny-krag-za-nami/
https://ec.europa.eu/poland/news/191210_aviation_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/191129_roaming_pl

