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W związku z wprowadzeniem w Polsce jak i 

pozostałych krajach europejskich ograniczeń 

wynikających z pandemii koronawirusa 

zachęcamy wszystkich do tego by pozostali w 

domach i zastosowali się do zaleceń właściwych 

organów. 

Dbajcie o siebie! 

#stayhome #zostanwdomu  
 

 

 

Z ŻYCIA PUNKTU  
 

  

Od 17 marca br. do odwołania konsultanci Punktu pracują 

zdalnie ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu 

epidemii.  Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail 

europedirect-kielce@wp.pl i telefonem 41 344 50 01 w 

dotychczasowych godzinach pracy (od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-16.00). 

 

 

 

 

  



 

WIADOMOŚCI Z UNII  

EUROPEJSKIEJ  

 

DZIAŁANIA 
CHRONIĄCE 

GOSPODARKĘ  
 

Komisja Europejska stworzyła inicjatywę inwestycyjną 

w odpowiedzi na koronawirusa. 37 mld EUR 

przekazano z dostępnych funduszy UE obywatelom, 

regionom i krajom najbardziej dotkniętym przez 

pandemię. W ramach inicjatywy Polsce zostanie 

udostępnionych 7,435 mld euro. 

Środki zostaną skierowane do systemów opieki 

zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw, rynków 

pracy I innych wrażliwych części gospodarek państw 

członkowskich UE. 

 

 

 

  
 

 

POMOC 
OPERATORÓW 

GSM  
 

Komisja Europejska i operatorzy GSM łączą siły w 

walce z koronawirusem. Chodzi o zapewnienie 

odporności sieci oraz udostępnianie anonimowych 

metadanych do modelowania i prognozowania 

rozprzestrzeniania się epidemii.  
   



WIĘCEJ 
SPRZĘTU 

MEDYCZNEGO 
 

Dzięki udostępnieniu norm europejskich dla wyrobów 

medycznych i środków ochrony osobistej producenci 

tekstyliów i obuwia zaczęli produkować maski i 

fartuchy. To jeden z efektów działań Komisji 

Europejskiej na rzecz zwiększenia liczby sprzętu 

medycznego. 
   

   

WALKA Z DEZINFORMACJĄ  
 

  

EU VS DISINFO 
 

Ruszyła strona internetowa Komisji Europejskiej, która 

ma wspierać obalanie mitów i sprawdzanie doniesień 

dotyczących pandemii COVID-19.  
 

 

 

   

  

W tym trudnym okresie ważne jest by szukać wiadomości i odpowiedzi na pytania w sprawdzonych 

źródłach. Zalecamy, by postępować według zaleceń krajowej służby zdrowia, a informacji szukać na 

stronach organizacji unijnych i międzynarodowych, takich jak np. WHO. Ty też możesz walczyć z 

dezinformacją - udostępniaj tylko sprawdzone wiadomości z wiarygodnych źródeł! 
 

  

 

 

 

 

 

 



SPRAWDŹ KONIECZNIE  
 

  

NOWA 
BROSZURA 
TEAM EUROPE 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją 

przybliżającą działalność sieci informacyjnej Team 

Europe w Polsce. Team Europe to grupa ekspertów, 

będąca do dyspozycji tych z Państwa, którzy 

poszukują specjalistów z zakresu polityk Unii 

Europejskiej. 
 

http://europedirect-kielce.szpp.eu/nowa-broszura-
team-europe 

 

   

#CREATIVE 
EUROPE 
AT HOME 

 

 

Komisja Europejska zainicjowała kampanię 

#CreativeEuropeAtHome, w ramach której za 

pośrednictwem platform takich jak Facebook, Twitter 

czy Instagram będzie informować o prowadzonych w 

całej Europie działaniach online, realizowanych w 

ramach projektów dofinansowanych przez program 

Kreatywna Europa. 
 

https://bit.ly/2zbJZlG 
 

    

 

EUROPEJSKA 
NAGRODA 
OBYWATELSKA 

 

Jeszcze do 20 kwietnia, do godziny 12:00 czasu 

brukselskiego można składać wnioski o nominację 

projektów w ramach Europejskiej Nagrody 

Obywatelskiej 2020. 
 

 
 

   



MASZ PYTANIE 
NA TEMAT UNII  
EUROPEJSKIEJ?  

 

Głównym zadaniem Punktu Informacji Europejskiej 

Europe Direct - Kielce jest zapewnienie mieszkańcom 

Kielc i województwa świętokrzyskiego, łatwego 

dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej. 
 

 

 

   

 

 

Adres 
 

 

Kontakt 
 

  

     

ul. Warszawska 25/4 

25-512 Kielce 
 

 

tel/fax. 41 344 50 01 

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl 
 

  

Mamy nadzieję, że lubisz nasze newslettery. Jeśli nie, możesz się wypisać. 
  

Wiadomość wysłana przez: 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Kielce 

ul. Warszawska 25/4 25-512 Kielce tel/fax. 41 344 50 01 

e-mail: europedirect-kielce@wp.pl 
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