DZIEŃ EUROPY – INACZEJ NIŻ ZWYKLE
9 maja świętowaliśmy Dzień Europy. W tym roku
z uwagi na epidemię koronawirusa dzień ten
świętowaliśmy online, przede wszystkim prowadząc
liczne działania w mediach społecznościowych.
Na kilka tygodni przed Dniem Europy
ogłosiliśmy konkurs plastyczny "Moja Europa 2020 Dzień Europy". Dnia 8 maja 2020 r. komisja konkursowa
oceniła nadesłane prace i postanowiła przyznać
następujące wyróżnienia:
I miejsce - Wiktor Kochanowski -Kowale Oleckie
I miejsce- Magdalena Borkowska - Lenarty
II miejsce- Gabriela Marcinkiewicz- Kowale Oleckie
III miejsce - Kacper Leszczyński - Lakiele
IV miejsce Igor Przekop - Kowale Oleckie
Wyróżnienia:
Joanna Pietrewicz - Stożne
Wiktoria Kamińska - Kowale Oleckie
Natalia Baranowska - Kowale Oleckie
Zuzanna Misiewicz -Kowale Oleckie
Kacper Jachimowicz –Drozdowo
Szczegóły:http://europedirect-olecko.pl/moja-europa-2020-dzien-europy-rozstrzygnieciekonkursu/.
W ramach obchodów Dnia Europy zorganizowaliśmy quizy dla naszych
odbiorców na Facebooku, ponadto przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji sieci
Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce #EuChallenge.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas gadżety.
Zwieńczeniem obchodów był przygotowany wspólnie z Punktem
Informacji Europejskiej Europe Direct Olsztyn film video, w którym młodzi
Europejczycy odegrali hymn „Oda do radości”.
Więcej:https://www.youtube.com/watch?v=hClQckl4nbs&fbclid=IwAR3RxhbOYku7iMPU8oaXOS1b7z7cshtw-YJ_fm10jcioGBWTtSksiMEOis
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KE zatwierdziła pomoc dla polskich firm
Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości 450 mln euro (ok. 2 mld złotych), który ma
wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią COVID-19. Środki wsparcia przewidziane w
programie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych UE (fundusze ESI). Wsparcie to
pomoże przedsiębiorstwom kontynuować działalność w trakcie i po pandemii. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/200512_state_aid_poland_pl

Kolejne 54 mln zł z UE dla strażaków
Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowe dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Podpisany aneks do umowy zawartej przez CUPT i Komendanta
Głównego PSP w 2016 roku obejmuje rozszerzenie projektu o zakup 8 samochodów do
dekontaminacji i 20 samochodów typu Pgaz, dzięki czemu znacząco poprawią się warunki pracy
służb ratowniczych w miejscu wypadków na kolei.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200508_firemen_pl

Zrób Selfie+
Ruszył konkurs fotograficzny dla beneficjentów FRSE! To świetna okazja, żeby zaprezentować
efekty swojej pracy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania
Programu Erasmus+, PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i PolskoUkraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W konkursie można wziąć udział do 31 października.
Więcej: https://www.eurodesk.pl/konkursy/zrob-selfie

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
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