NOWY ROK - NOWE WYZWANIA
Miło nam powitać Państwa w nowym 2019 roku.
Przed nami rok wyborów do Parlamentu Europejskiego, już w maju wybierzemy swoich
przedstawicieli do Europarlamentu. Przed nami spotkania informacyjne „Europa Cafe”, podczas
których porozmawiamy z Państwem o ważności wyborów.
Rok 2019 to także - wspólne pikniki europejskie, świętowanie Dnia Europy i 15 lat Polski
w Unii Europejskiej. Zapraszamy Państwa do licznego udziału we wszystkich naszych
wydarzeniach.

PRZYGOTUJ SIĘ NA WYBORY
O ważności zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego
rozmawiano 19 stycznia podczas spotkania w Rostkach. Mieszkańcy
wysłuchali prezentacji dotyczącej wyborów oraz informacji o
działalności PIEED-Olecko.
Więcej:http://europedirect-olecko.pl/przygotuj-sie-na-wybory-doparlamentu-europejskiego/

DiscoverEU.
Ponad 14 tys. osiemnastolatków otrzyma bilety w drugiej edycji projektu
DiscoverEU. To inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia
młodzieży poznawanie Europy. Uczestnicy będą podróżować przez 30 dni
w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Wraz z biletem
DiscoverEU młodzi ludzie otrzymają wskazówki ułatwiające podróżowanie,
będą również mogli kontaktować się ze sobą poprzez media
społecznościowe.
Więcej:https://ec.europa.eu/poland/news/190115_discover_eu_pl?fbclid=IwAR0frlIo2IQEL2Fm5G
3rxpcg_OW3mU_qZiBEbHTrB-NtP0GeFFXwtuwYfvA

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW
Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Jest on
skierowany do osób z Polski Wschodniej, które chcą rozkręcić własny biznes. Program
przeznaczony jest dla wszystkich ambitnych i kreatywnych osób: zarówno do młodych, które
dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, ale także dla bardziej doświadczonych.
Termin zgłoszeń: 2.01.2019 - 31.12.2020.
Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformystartowe?fbclid=IwAR0j4uMMKCH5kig4IcbrHg4xuloVuEHPLRiYxg1BD8vqR801Om6mqZXUZ
4I#programy

CITIZENS’APP
Parlament Europejski stworzył nową mobilną aplikacje, która ma pomóc obywatelom w
odkrywaniu, co UE zrobiła, robi oraz będzie dla nich robić,
Z myślą o zbliżających się wyborach europejskich, nowa aplikacja umożliwia każdemu i wszędzie
sprawdzenie osiągnięć UE, prac bieżących oraz planów na przyszłość, jak również zrozumienie roli
Parlamentu Europejskiego. Więcej: https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/citizens-app-europe-inthe-palm-of-your-hand_B01ESN20191001_ev?fbclid=IwAR0JjPCT1fWzfINWxXE5947KpMfANKrCkBZvvqUdcBZ3DTxnlGJJMGngaw

EU+TY!
Komisja Europejska opracowała publikację przeznaczoną dla młodzieży w wieku 14-18 lat, która
nie tylko przybliża historię Unii Europejskiej, ale pokazuje także wyzwania stojące przed
Europejczykami.
Więcej:http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/publikacje/uety%20?fbclid=IwAR0B0MhpKgyLpzvNSwUtYElrFrc9azNDDqsX4n4WlL1HSy9I_z8i_pcTKHg

PODATKI BEZ LUK
1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy UE mające na celu wyeliminowanie głównych luk
prawnych umożliwiających przedsiębiorstwom unikanie opodatkowania. Wszystkie państwa
członkowskie będą stosować nowe prawnie wiążące środki przeciwdziałające praktykom
stosowanym przez duże firmy wielonarodowe. Przepisy opierają się na globalnych standardach
opracowanych przez OECD.
Więcej:https://ec.europa.eu/poland/news/181230_taxes_pl?fbclid=IwAR1g_tgJIP79gv5EN_w9quT
PXUQcyTsbpM9Lc640xLfatyamuf2PnD3RqzM
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