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DZIEŃ EUROPY 
Huczne obchody za nami. Kolejne w 2020! 

Już po raz siódmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów działający przy Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania organizował Dzień Europy upamiętniający podpisanie 

Deklaracji Schumana. Impreza odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w 

Kielnarowej i przyciągnęła prawie 300 uczniów z podkarpackich szkół podstawowych i 

przedszkoli. 

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Europy było 15-lecie członkostwa Polski w 

UE oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Jednym z punktów obchodów – podobnie jak 

w ubiegłym roku – były symulacje obrad Parlamentu Europejskiego. Uczniowie, a właściwie 

posłowie sprawozdawcy ze swoich obowiązków wywiązali się wzorowo. Wszystkie wnioski 

zostały przegłosowane przez zebranych. 

Nie zapominając, że Unia to państwa członkowskie, które ją tworzą, w trakcie wydarzenia 

kilkakrotnie zakręcono europejskim kołem fortuny. Przedstawiciele szkół odpowiadali na pytania 

dotyczące m.in. Chorwacji, Włoch, Łotwy, Słowacji, Rumunii oraz Szwecji. Pomocą 

odpowiadającym służyła oczywiście publiczność. 

Choć Polacy należą do jednych z najbardziej euroentuzjastycznych narodów w UE, warto 

przypominać – szczególnie w kontekście 15. rocznicy przystąpienia do Unii – jak wiele Unia dała 

swoim obywatelom. Zadania tego podjęły się Paulina Mazurak oraz Andżelika Znój, studentki 

WSIiZ oraz stypendystki prestiżowej „School of Leaders”. Wśród zebranych gości znaleźli się także 

laureaci konkursu „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”, którzy do ogłoszenia wyników nie 

wiedzieli, jakie miejsce na podium zajęli. Na sali oprócz opiekunów znaleźli się też dumni rodzice 

zwycięzców, którzy nie kryli swego wzruszenia. 
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BUDŻET                                                                                                                                              Więcej 

środków na mobilność i naukę 

 

W ramach porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie budżetu UE na 

2019 r. Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu na sztandarowe programy UE: 

„Horyzont 2020” i Erasmus+. Dodatkowe 100 mln euro pomogą UE lepiej przygotować się na 

główne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i dalsze dostosowanie sektora edukacji do potrzeb 

rynku pracy. 80 mln euro z tej dodatkowej kwoty wykorzystana zostanie na finansowanie badań 

związanych z klimatem w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji 

„Horyzont 2020”. Będzie to kolejny krok w kierunku osiągnięcia ambitnego celu, który zakłada, że 

35 proc. budżetu programu „Horyzont 2020” zostanie przeznaczone na badania związane                      

z klimatem. Pozostałe 20 mln euro zasili program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży       

i sportu w Europie – Erasmus+. 

Więcej informacji można znaleźć >>> tutaj. 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW                  
Tym razem głosuję, bo…. 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Podsumowanie Dialogu Obywatelskiego, w którym braliśmy udział  >>>tutaj.  

 

• Chrońmy pszczoły  >>> tutaj.  
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• ERASMUS + na całe życie  >>> tutaj. 
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