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PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Rusza konkurs grantowy na działalność punktów EUROPE DIRECT

Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do
składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT
w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację od Komisji Europejskiej na działalność jako
punkty EUROPE DIRECT, która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych
dotyczących UE i służących zaangażowaniu obywateli.
Zaproszenie jest skierowane do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja
obejmuje usługi publiczne.
Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć >>>tutaj.

Z ŻYCIA PUNKTU
Nasze biuro ponownie otwarte

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów otwiera ponownie swoje biuro
stacjonarne, które mieści się w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2.
Przypominamy, że biuro jest czynne w następujących godzinach:



poniedziałek: 14:00 - 18:00;
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, wizyta jest możliwa po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym lub mailowym.
Dane kontaktowe >>> tutaj.
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BUDŻET
Next Generation EU

Komisja Europejska zaproponowała budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro,
uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych
w ramach Next Generation EU — tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić
inwestycje i całą europejską gospodarkę.
Łącznie, roczny budżet i Next Generation EU przyniosą znaczące inwestycje w 2021 r. mające
naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa,
zapoczątkować trwałą odbudowę gospodarki oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Budżet ten
jest również całkowicie zgodny z zobowiązaniem do inwestowania w przyszłość i stworzenia
bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy.
Pytania i odpowiedzi dotyczące przyszłego budżetu można znaleźć >>>tutaj.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW
Uczymy zdalnie

W telegraficznym skrócie:
 Od 1 lipca prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejmują Niemcy >>>tutaj.
 W związku z nową prezydencją, ruszamy
Zainteresowanych prosimy o kontakt >>> tutaj.

z

cyklem

nowych

warsztatów.

 Unie finansuje dostawę środków medycznych >>> tutaj.
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