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WYZWANIE #20IsNow NA INSTAGRAMIE 
 

Wyzwanie #2030IsNow ruszyło na Instagramie.  
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.  Dodaj 
zdjęcie do 16 września, użyj hashtaga #2030IsNow 
i otaguj European Commission - Development & 
Cooperation - EuropeAid. Pokaż na zdjęciach w jaki 
sposób pomagacie uczynić świat lepszym miejscem 
i wygraj szansę na zwiedzanie pociągiem Europy. 
 
 

Więcej informacji o konkursie → http://europa.eu/!QJ47JG 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/2030isnow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/europeaid/?__xts__%5B0%5D=68.ARAibl2cNpBxQ7VO-iwacQitIq1DAgGSD95wBZB8pK7_3VVd1nqGew9syqRV4zE38G8cmhkg4vrM95zhiblIiEB8Ys3ZLMSWT2YXjA4YtO7DwKnG8SkzI0pYa6OZkED3q0GLRFQtPKp3yOsK3VGMv4sZltWgx-h7iSZbWMBaip5NnM5GIQ7DZWWiCZ9OWZR1YcOEfdbxZnB-f8X9o2OLEL5N9xMlxZ6vCsXiGdbiEHa1rk_6jgtu3jGjr-4LD_L2ftGtQX0tl_wAOAAtlzaN3Pp1hw2ZAYAAYQqebU0XhP12gy0-8yu66rZd85klmWMIVPhLqNUp5hfPzOqwej1DOCHJZg&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDJnw_KABWcmvTeHzjEBGp0bMQoJWM16gOmqWn5vimzf98TBVYN86Nkyy0lCqLA-T60_iqlpQ2Yshyf
https://www.facebook.com/europeaid/?__xts__%5B0%5D=68.ARAibl2cNpBxQ7VO-iwacQitIq1DAgGSD95wBZB8pK7_3VVd1nqGew9syqRV4zE38G8cmhkg4vrM95zhiblIiEB8Ys3ZLMSWT2YXjA4YtO7DwKnG8SkzI0pYa6OZkED3q0GLRFQtPKp3yOsK3VGMv4sZltWgx-h7iSZbWMBaip5NnM5GIQ7DZWWiCZ9OWZR1YcOEfdbxZnB-f8X9o2OLEL5N9xMlxZ6vCsXiGdbiEHa1rk_6jgtu3jGjr-4LD_L2ftGtQX0tl_wAOAAtlzaN3Pp1hw2ZAYAAYQqebU0XhP12gy0-8yu66rZd85klmWMIVPhLqNUp5hfPzOqwej1DOCHJZg&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDJnw_KABWcmvTeHzjEBGp0bMQoJWM16gOmqWn5vimzf98TBVYN86Nkyy0lCqLA-T60_iqlpQ2Yshyf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2F%21QJ47JG%3Ffbclid%3DIwAR0eCevYl0Gs7UebUKjYNT4sqfIpUV99S1NeyVfJBzZ0_I7JcygAdOWnfiU&h=AT1uFRT1v4OSpH_jrSIDZ-fIy3aKzrOKtjZcn6LO-i6-mFf08OlcHEnYpwCB6dMjsmJqyqvG_RidzTwZEARR7P08jEUpoH2ALfUp1QW9r2aW6zoozG4E7UAsPgYEInIoWVUscYDF


ZAPOZNAJ SIĘ Z INICJATYWĄ EUROPEJSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH 
Komisja Europejska ogłosiła instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy, które będą częścią 
pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów” . Celem inicjatywy jest poprawa jakości i 
atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego oraz wzmocnienie współpracy między 
instytucjami, ich studentami oraz pracownikami.  
Więcej informacji → https://bit.ly/2RA6cz6 
 

EUROPEJCZYCY UFAJĄ UNII  
Zaufanie do Unii Europejskiej jest na najwyższym poziomie od 2014 roku. 61% Europejczyków wyraża 
optymizm co do przyszłości UE, 56% zgadza się ze stwierdzeniem, że „ich głos liczy się w UE”, zaś 55% 
Europejczyków jest zadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE.  
 
 
PRZEJĘCIE LOTOSU PRZEZ PKN ORLEN POD LUPĄ KOMISJI 
 

Proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ na kilka 
strategicznie istotnych rynków energii. Komisja zbada, czy planowane 
przejęcie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen 
lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla klientów 
biznesowych i konsumentów końcowych w Polsce i innych państwach 
członkowskich.  
Więcej → https://bit.ly/320KHeQ 
 
 

 

NOWE FUNDUSZE UE DLA UCHODŹCÓW Z TURCJI 
Aby zapewnić dalszą pomoc uchodźcom w ramach największego programu humanitarnego UE w 
Turcji, Komisja ogłosiła przyznanie dodatkowych 127 mln euro na program nadzwyczajnej sieci 
bezpieczeństwa socjalnego (ESSN) za pośrednictwem instrumentu UE na rzecz uchodźców w Turcji. 
Dzięki tym nowym funduszom całkowity wkład UE w program wynosi 1,125 miliarda euro. 
Więcej → https://bit.ly/2MCIXVE 
 

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI- CYKL WEBINARIÓW 

 

 

 

Chcecie gościć w swojej organizacji wolontariuszy z Włoch, Gruzji lub Czech? A może Wasza 
organizacja chciałaby wysłać młodych ludzi na projekty wolontariatu za granicę? Chcecie 
zorganizować Projekt Solidarności lub staż w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności? 
Zapraszamy do udziału w cyklu webinariów o Europejskim Korpusie Solidarności 
→ http://bit.ly/2ZBcEt1 
 

https://bit.ly/2RA6cz6?fbclid=IwAR230fS5OmxrduCQiRg-SAHTeO9zOCa3ETjOCTGRpRLoqbwpPtDzU7o0ApY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ZBcEt1%3Ffbclid%3DIwAR0TB4ZeyvdmK_WC5uM1b6SNgPbtXWSie53PGTJ6xGP6fiqosK6d9AturWM&h=AT1e91YIydpDoD7kEraAWGal7wL1cLoyO7SEia8GqEnIry0IRIBRn6eLAWYkPxrcjZquPsc0Snw0T-TKFrn4TbGsVeQaV2xqpyjow96V3kUq997RPj-dNNrbVXCzy3TqyMDYNCFyo4ONiS7_GE6y4Gp9N9XPOh8e5EPyFVU8tiv37LEUwmy1H3RawvY2zWYLVab1wzv3dGeDUoGlLlg51D86lZS7IG3qWCE4y9Tqd054MbhUbz7osCHH8XlmUqrrM5NBXBlImnH9TUL_NPZRccQXoLFGSXiPlekb7YSD3LdIsCtJl93gLAUUPOAge4VlcpYEK1wRaCxnxp1jtZveoaVbNv4g8Ml16pAmpqMK3e5cbK8s0HMog6H0cQbfiggBvdzwHEPGc9hhL13PO9zPsXHdUgG4GBKuwxoZjAC3CYcj6rfuDvnfvoGIl8FdRamP0qKg81he1ZIhgk-JFpJkeE7nZ6IaWcpe2ds0oLpXk5jO4Va_jr-v6iLaIWE6dWmdt72ngfB9sdVzwHHKDBpu-93XiFOlTzr-2IwuxcB_KLx7YEd8G00-zl9Oka7T9kc0AlZkaCkXkt5OZ0FHKQGqJqbLPh9fKC6wIqKMNuvce51dFT02e5kphF8_6HYI3Nc_6euh

