MŁODZI TŁUMACZE W EUROPEJSKICH SZKOŁACH
Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores adresowanego
do uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich
państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli
konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł
„Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”.
Szczegóły: https://ec.europa.eu/poland/events/200902_juvenes_pl

EUROPA W RUCHU
Od 1 września zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdów silnikowych. Przyjęte w maju 2018 r. znacząco zmieniło i zaostrzyło poprzedni system
homologacji typu i nadzoru rynku. Nowe przepisy podniosą jakość i niezależność homologacji typu
i badań pojazdów, zwiększą liczbę kontroli pojazdów już znajdujących się na unijnym rynku oraz
wzmocnią
cały system
dzięki
lepszemu
europejskiemu
nadzorowi.
Szczegóły:
https://ec.europa.eu/poland/news/200901_moto_pl

SMAKI EUROPY PODCZAS VI ŚWIĘTA MLEKA I MIODU
08.08.2020 r. podczas imprezy VI Oleckie Święto Mleka i Miodu, Punkt
Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”
promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotował dla mieszkańców
podregionu ełckiego stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku można
było wziąć udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, najmłodsi
poprzez kolorowanki mieli okazję zapoznać się z symbolami Unii
Europejskiej, a mieszkańcy mieli okazję do wymiany poglądów z
konsultantami Punktu. W ramach wydarzenia został rozstrzygnięty konkurs
pn. „Europejskie Produkty Tradycyjne”. Więcej: http://europedirectolecko.pl/smaki-europy-podczas-swieta-mleka-i-miodu/
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SURE NA RATOWANIE MIEJSC PRACY
Komisja Europejska przedstawiła Radzie wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15
państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 mld euro w ramach instrumentu
SURE. Instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony
obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Jest
to jedno z trzech działań osłonowych uzgodnionych przez Radę Europejską w celu ochrony
pracowników, przedsiębiorstw i krajów. Polska znalazła się wśród 15 państw UE, które mogą starać
się o wsparcie w ramach instrumentu SURE.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200824_sure_pl

KONKURS Inicjator PoMocy
Konkurs „Inicjator PoMocy” ma pomóc znaleźć i nagrodzić nowatorskie pomysły na poprawienie
jakości życia, wsparcie i wzmocnienie osób pokrzywdzonych przez nazizm, w szczególności osób o
ograniczonej sprawności ruchowej i niewychodzących z domu.
Kto może aplikować
Praktycznie każdy - osoby fizyczne, różnego rodzaju instytucje.
Formalności aplikacyjne
Aby wziąć udział w konkursie należy opisać i przesłać pomysł na rozwiązanie za pomocą
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu.
Dofinansowanie
Na zwycięzców konkursu czekają 3 nagrody pieniężne w wysokości 20 000 złotych.
Więcej: https://www.eurodesk.pl/granty/konkurs-inicjator-pomocy

POLITYKA SPÓLJNOŚCI WSPIERA USŁUGI ZDALNE
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.
Dzięki tym zmianom środki w wysokości 221,5 mln euro w ramach polityki spójności zostaną
przekierowane na działania, które odpowiadają na wyzwania cyfrowe w Polsce spowodowane
pandemią koronawirusa. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200818_remote_pl
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