PIEED – OLECKO ZAPRASZA W NOWEJ ODSŁONIE
Miło nam jest poinformować, że przez najbliższe trzy lata (2018 – 2020) nadal będziemy
prowadzić Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko.
A w roku 2018 przed nami m.in. spotkania informacyjne nt. działalności Unii Europejskiej,
Wspólnej Polityki Rolnej, pikniki europejskie, publikacja „Unia Europejska nie tylko dla
najmłodszych”.

PREZYDENCJA BUŁGARSKA
Rozpoczęło się przewodnictwo Bułgarii w Unii Europejskiej. Prezydencja Bułgarii
rozpoczęła się 01 stycznia 2018 r i potrwa do 30 czerwca 2018 r. Przez kolejne 6 miesięcy
osią prezydencji będą 4 tematy: przyszłość Europy i młodzieży, Bałkany Zachodnie,
bezpieczeństwo i stabilność oraz gospodarka cyfrowa.
Więcej na stronie internetowej: https://eu2018bg.bg/

EUROPEJSKI ROK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2018.
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi
do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia
przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze
dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.
Więcej: https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

PROMOCJA EUROPEJSKICH PRODUKTÓW ROLNYCH
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów
promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na
współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r.
wynosiła ona 142 mln euro). Dopuszcza się programy obejmujące szeroki zakres kwestii –
od ogólnych kampanii na rzecz zdrowej żywności po konkretne sektory rynku.
Więcej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/poland/events/180112_agri_pl

DZIEŃ SENIORA W UE
20 stycznia Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko w Rostkach koło Pisza
zorganizował

"Dzień seniora w Unii Europejskiej" . Podczas wydarzenia seniorzy

dowiedzieli się, że Polska jako jeden z nielicznych krajów UE obchodzi święto babci i
dziadka, które w dodatku jest na początku roku. Hiszpanie i Portugalczycy obchodzą
święto seniorów 26 lipca, Niemcy obchodzą tylko dzień babci
w Wielkiej Brytanii

dzień ten

pod nazwą feiern, a

nazywa się "national grandparents day". Oba te kraje

obchodzą swoje święta w październiku. Natomiast Francuzi dzień dedykowany babciom
obchodzą w pierwszą niedzielę marca, a dziadkom - pierwszą niedzielę października,
włoskie święto babć i dziadków, czyli la festa dei nonni przypada na 2 października. W
Estonii dzień babci i dziadka celebrowano po raz pierwszy w 2010 roku, święto
ustanowiono na drugą niedzielę września.
Podczas wydarzenia przypomniano seniorom o symbolach UE. Zwieńczeniem spotkania
było międzypokoleniowe spotkanie z Syriuszem, który wręczył drobne upominki.
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