DZIEŃ EUROPY –INACZEJ NIŻ ZWYKLE
Już 9 maja będziemy świętowali Dzień Europy, niestety w tym roku z uwagi na epidemię
koronawirusa i restrykcje wprowadzone przez rząd RP nie będzie możliwości hucznego
świętowanie poprzez festyny i spotkania integracyjne.
Nie mniej jednak postaramy się, aby ten dzień był równie uroczysty i będziemy go wspólnie
obchodzili w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej
i profilu na Facebooku.
A już dziś zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Moja Europa 2020 Dzień Europy". Prace konkursowe należy składać do dnia 07.05.2020 r. listownie na adres: Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko”, Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, albo przesłać
e-mailowo zdjęcie wykonanej pracy na adres: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl .
Szczegóły na naszej stronie internetowej:
http://europedirect-olecko.pl/konkurs-plastyczny-moja-europa-2020-dzieneuropy/?fbclid=IwAR3YoPbjcYUlUU7jum6KSl7pPu0jJfmiak5XaZ5oe0Z6pP0ehFEYhPtwHIQ
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 8 maja. Zachęcamy do nadsyłania prac i wspólnego
świętowania Dnia Europy.

POLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA ZATWIERDZONA
Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych, który ma
wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa. Około 3 tys.
krajowych firm działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie
płynności i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach.
Więcej:https://ec.europa.eu/poland/news/200422_state_aid_poland_pl?fbclid=IwAR05f_s9bGdGC
3y5P2hxlU0NVWfitWUewYLqnpqO_XM8gaml828AplE_K7w

ROLNICTWO POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ
Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mlecznych i mięsnych, co ma umożliwić
wycofanie ich z rynku na okres nawet do 6 miesięcy – to kolejne środki pomocowe proponowane
sektorowi rolno-spożywczemu przez Komisję Europejską na czas pandemii COVID-19.Wiecej:
https://ec.europa.eu/poland/news/200422_agriculture_aid_pl?fbclid=IwAR1HrCEvPZ2iEHqN5AW
6AssWHsg-aXw9H_Urf2iHA82wq7JXFZElrGwsQCk
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ROLNICY Z DODATKOWYM WSPARCIEM
Zwiększone i przyspieszone zaliczki na dopłaty bezpośrednie dla rolników, mniej bezpośrednich
kontroli na rzecz alternatywnych źródeł informacji np. zdjęć satelitarnych – to dodatkowe środki
przyjęte przez KE w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego. Jest on szczególnie ważny w czasie
pandemii, aby zapewnić stałe i bezpieczne dostawy żywności. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/200416_food_pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO MIEJSC PRACY
Jak zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo osób powracających do swoich miejsc pracy? To pytanie
nurtuje wielu pracodawców, gdy państwa UE planują lub już realizują strategię stopniowego
przywracania produkcji i usług. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EUOSHA) opublikowała wytyczne w sprawie bezpiecznego powrotu do miejsca zatrudnienia. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/200424_work_pl

NABÓR DO MŁODZIEŻOWEJ RADY KLIMATYCZNEJ
Interesuje Cię los naszej planety i chcesz mieć wpływ na decyzje rządu? Zostań jednym z
młodzieżowych doradców Ministra Klimatu! Aplikować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia
naboru (22 kwietnia 2020 r.) ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. Termin
zgłoszenia do 29 maja 2020 r./ Szczegóły: https://www.gov.pl/web/klimat/nabor-do-mrk
ZIELONY ŁAD - KONSULTACJE INTERNETOWE
Chociaż wszystkie bezpośrednie działania polityczne KE skupione są obecnie na zwalczaniu
koronawirusa, równolegle trwają prace przygotowawcze nad długoterminowymi priorytetami
politycznymi, w tym nad Europejskim Zielonym Ładem. W związku z czym ruszyły internetowe
konsultacje m.in. w sprawie osiągnięcia głębszych cięć emisji gazów cieplarnianych. Proponowany
poziom to redukcja emisji o ponad 50 proc. do 2030 r. Konsultacje online będą otwarte przez 12
tygodni od 31 marca do 23 czerwca 2020 r. Szczegóły:
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-gatherstakeholder-views-eu-2030-climate_pl

PUNKT INFROMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - OLECKO
Tel. +48 87 621 05 83
E- mail: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

