ROLNICTWO ZE WSPARCIEM
Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 40 mln PLN (około 9 mln EUR) na
wsparcie firm działających w podstawowym sektorze rolnictwa, dotkniętych epidemią
koronawirusa. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb rolników w zakresie płynności oraz
pomoc w kontynuowaniu działalności w czasie i po zakończeniu kryzysu.
Szczegóły: https://ec.europa.eu/poland/news/200616_fields_pl.

KONKURS #małekroki
Lubisz pisać? Weź udział w konkursie ogłoszonym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce pt. #małekroki i napisz felieton reporterski na… Instagram! Aby wziąć udział w
konkursie, trzeba przesłać tekst (od 1800 do 2000 znaków ze spacjami) o bliskiej nam osobie
mieszkającej w innym kraju Unii Europejskiej. Do tekstu należy dołączyć zdjęcie lub grafikę
przedstawiającą tę osobę, bądź miejsce, przedmioty, które się nam z nią kojarzą oraz hasztagi,
którymi chcielibyśmy oznaczyć naszą pracę, m.in. hasztag kraju, z którego pochodzi bohater/ka
felietonu. Prace konkursowe można przesyłać od 8 czerwca do 8 lipca br. włącznie na adres
konkurs@malekroki.eu. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat.
Szczegóły: https://www.eurodesk.pl/konkursy/konkurs-malekroki

PRAWA OFIAR
Pierwszą w historii unijną strategię na rzecz praw ofiar zaprezentowała Komisja Europejska. Ma
ona zapewnić wszystkim ofiarom przestępstw możliwość pełnego korzystania z przysługujących im
praw, bez względu na to, gdzie w UE zostało popełnione przestępstwo. W strategii określono
działania na najbliższe pięć lat, skupiając się na dwóch następujących celach: po pierwsze –
wzmocnieniu pozycji ofiar w zakresie zgłaszania przestępstw, ubiegania się o odszkodowanie i
wreszcie radzenia sobie ze skutkami przestępstw; po drugie – współpracy ze wszystkimi
właściwymi podmiotami w dziedzinie praw ofiar. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i
wprowadzonymi środkami izolacji, które wpłynęły na wzrost przemocy domowej,
wykorzystywania seksualnego dzieci, cyberprzestępczości oraz przestępstw z nienawiści na tle
rasowym i ksenofobicznym, szczególnie ważne jest, aby struktura wsparcia i ochrony ofiar była
również odporna na sytuacje kryzysowe.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200625_victims_pl
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Kultura w solidarności, solidarność w kulturze
European Culture of Solidarity Fund to program zainicjowany przez Europejską Fundację
Kultury. Celem Funduszu jest dofinansowanie działań kulturalnych ukierunkowanych na
wzmacnianie idei zjednoczonej Europy oraz wsparcie grup defaworyzowanych lub
dyskryminowanych w różnych obszarach życia społecznego.
Kto może aplikować?
O grant mogą się ubiegać: osoby indywidualne, w tym freelancerzy, grupy nieformalne, organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa i firmy sektora kreatywnego i
innych, o ile posiadają możliwość realizacji założeń programu. Partie polityczne nie są uprawnione
do składania wniosków.
Wniosek można składać z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem, że spełnia on wymogi i
odpowiada celom Programu.
Więcej: https://www.eurodesk.pl/granty/kultura-w-solidarnosci-solidarnosc-w-kulturze

PRAWIE 16 MLD EURO NA WALKĘ Z COVID-19
UE, poprzez Europejski Bank Inwestycyjny, dołożyła 4,9 mld euro do kampanii „Globalny cel:
zjednoczeni z myślą o przyszłości”. Ma ona pomóc w opracowaniu metod leczenia, testów i
szczepionek na koronawirusa.. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200628_global_reax_pl

BUDŻET NA ODBUDOWE EUROPY
Komisja Europejska zaproponowała budżet UE na 2021 r. w wysokości 166,7 mld euro,
uzupełniony o 211 mld euro w formie dotacji i ok. 133 mld euro w formie pożyczek udzielanych w
ramach Next Generation EU - tymczasowego instrumentu odbudowy mającego pobudzić
inwestycje i całą europejską gospodarkę.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200624_budget_pl
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