
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden rynek – jedna Europa 
 
Wspólne oświadczenie z okazji 25. rocznicy jednolitego rynku europejskiego – 
Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jean-Claude 
Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, Bojko Borisow, przewodniczący 
rotacyjnej prezydencji w Radzie UE i premier Bułgarii. 
 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1506-Jeden_rynek_%E2%80%93_jedna_Europa.html  

 
Inicjatywa w rękach obywateli 

 
Już 9 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich poparło 
europejską inicjatywę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 
roku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały dotychczas ponad 
milion podpisów, a Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań 
następczych w ramach trzech z nich. KE właśnie przyjęła swoje 
sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie 
obywatelskiej. 

 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1511-Inicjatywa_w_rekach_obywateli.html  

 
Wirtualne wymiany Erasmusa+ 

 
Erasmus+, jeden z najbardziej popularnych programów UE, uruchamia 
wirtualną wersję swoich działań. Celem jest skontaktowanie ze sobą jeszcze 
większej liczby studentów i młodych ludzi z krajów Europy i państw 
południowego sąsiedztwa UE. - Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ 
dotrzemy do różnych środowisk i będziemy wspierać zrozumienie 
międzykulturowe – deklaruje komisarz Tibor Navracsics. 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1504-Wirtualne_wymiany_Erasmusa_.html 
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 Wieści z Unii  
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Polityka regionalna Unii na Dialogu w Kielcach 
 

O przyszłości unijnego budżetu i polityki spójności, finansowaniu polityki 
regionalnej po roku 2020 oraz ofercie Unii Europejskiej dla młodych ludzi 
można było porozmawiać z Dyrektorem Generalnym DG REGIO Markiem 
Lemaître podczas dwóch Dialogów Obywatelskich w Kielcach. Spotkania 
z samorządowcami i z młodzieżą z regionu świętokrzyskiego, które odbyły się 
6 marca na terenie Targów Kielce oraz w Filharmonii Świętokrzyskiej, 

zgromadziły w sumie ponad 400 osób. W wydarzeniu wziął udział również m.in. Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 
 
Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1497-
Polityka_regionalna_Unii_na_Dialogu_w_Kielcach.html  
 

 

 
 
 

Nagrody za dobre praktyki 
 

Komisja Europejska postanowiła nagrodzić 
działania, które uczą młodzież odpowiedzialnego 
korzystania z nowych technologii. Do konkursu 
#SaferInternet4EU zgłaszać można projekty oraz 
kampanie informacyjne zrealizowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat. 
 
 
 

Więcej: 
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1510-Nagrody_za_dobre_praktyki.html  

 
Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja KE 

 

 

 Z życia Punktu  

 Konkursy  

http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1497-Polityka_regionalna_Unii_na_Dialogu_w_Kielcach.html
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1497-Polityka_regionalna_Unii_na_Dialogu_w_Kielcach.html
http://www.europedirect-kielce.szpp.eu/pl/1510-Nagrody_za_dobre_praktyki.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98b659df-2670-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-pl

