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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
100 mln euro na klimatyczne projekty LIFE

101,2 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje w najnowsze projekty w ramach programu
działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) - zadecydowała Komisja Europejska. Finansowanie
pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów, które będą realizowane na Cyprze, w Estonii,
Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.
Projekty zintegrowane podnoszą jakość życia obywateli, ponieważ pomagają państwom
członkowskim przestrzegać przepisów unijnych w sześciu dziedzinach: przyroda, woda,
powietrze, odpady, łagodzenie zmiany klimatu oraz przystosowanie się do zmiany klimatu.
Projekty mają gwarantować, by wdrażanie przepisów w zakresie środowiska i klimatu
przebiegało w sposób skoordynowany i na dużą skalę terytorialną, a zarazem pozwalają uzyskać
finansowanie z innych źródeł unijnych, od podmiotów krajowych i regionalnych oraz
inwestorów prywatnych.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rekrutacji na nie można znaleźć >>>tutaj.

ZDROWIE
Konsultacje publiczne nt. walki z rakiem

Ruszają ogólnounijne konsultacje publiczne na temat europejskiego planu walki z tą chorobą. Co
roku w Unii Europejskiej raka diagnozuje się u 3,5 mln osób.
To poważny problem zdrowotny, który w pewnym momencie życia dotknie bezpośrednio 40
proc. obywateli Unii Europejskiej. Ma to istotny wpływ na europejskie systemy opieki
zdrowotnej i gospodarki. Aż 40 proc. przypadków zachorowań na raka jest możliwych do
uniknięcia dzięki profilaktyce, co oznacza ogromne możliwości działania w celu zmniejszenia
liczby przypadków zachorowań na raka w UE.
Więcej o działaniach Unii w walce z rakiem >>> tutaj.
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INTERREG
30-ste urodziny Interreg

Unijny program współpracy transgranicznej Interreg obchodzi trzydzieste urodziny. Jego
strategicznym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i
terytorialnego Unii jako całości. - Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie
muszą stanowić przeszkody – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.
Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako
Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten
ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między
podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem
nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju
gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości.
Więcej informacji nt. Interrreg można znaleźć >>>tutaj.
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Kontynuujemy cykl spotkań o Chorwacji

W telegraficznym skrócie:
•

Dr Robert Sobiecz o tym czy członkostwo Polski w UE ma alternatywę >>>tutaj.

•

Co Polacy myślą o UE. Najnowsze wyniki Eurobarometru >>> tutaj.

•

Miliardy dla polskich małych i średnich firm >>> tutaj.
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