Re-open EU – Zaplanuj Bezpieczne wakacje
W celu ułatwienia planowania podróży i wakacji w Europie Komisja Europejska uruchomiła portal
„Re-open EU” - interaktywne narzędzie, które dostarcza aktualnych informacji niezbędnych do
podróżowania po krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Podróżujący znajdą na „Re-open EU” informacje niezbędne do planowania podróży i wakacji w
Europie, jednocześnie dbając o zdrowie i bezpieczeństwo. Na stronie umieszczono m.in.
odpowiedzi na pytania, czy możliwy jest wjazd do danego kraju w celach turystycznych, czy można
się po nim swobodnie poruszać, czy w danym kraju obowiązuje obowiązkowa kwarantanna, czy do
wjazdu potrzebne jest zaświadczenie lekarskie, a także informacje o obowiązujących
ograniczeniach oraz środkach transportu, za pomocą których możliwy jest wjazd na teren danego
państwa.
Informacje publikowane na „Re-open EU” są dostępne w 24 językach i opierają się na
najnowszych dostępnych danych dostarczonych przez państwa członkowskie UE oraz zebranych z
innych publicznie dostępnych i wiarygodnych źródeł krajowych.
Zapraszamy do skorzystania: https://reopen.europa.eu/pl

KE zaprasza do składania wniosków Europe Direct 2021- 2025
Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce, ogłasza zaproszenie do
składania wniosków w celu wybrania partnerów do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT
w latach 2021–2025. Partnerzy otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT,
która umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i służących
zaangażowaniu obywateli. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/events/200630_edics_pl

Ponad 618 mln Euro dla Polski
Zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce zatwierdziła Komisja
Europejska. Umożliwią one sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom
kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej.
Beneficjentami zmian będą również nauczyciele, którzy otrzymają sprzęt do nauki on-line.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200717_covid_pl
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Fundacja PZU z Kulturą
„Fundacja PZU z Kulturą” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych
prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w
miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.
O dotacje ubiegać się mogą:
• fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 1491ze zm.),
• stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),
• uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Więcej: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Ochrona pracowników sezonowych
Komisja Europejska przedstawiła wytyczne w celu zapewnienia ochrony pracowników sezonowych
w UE w kontekście pandemii koronawirusa. Wytyczne zawierają wskazówki dla organów
krajowych, inspektoratów pracy i partnerów społecznych, aby zagwarantowali prawa, zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników sezonowych oraz dopilnowali, by pracownicy ci byli świadomi
swoich praw. Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200716_employees_pl

Wsparcie dla Warmii i Mazur
W rekordowym czasie Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi
opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z
pandemią COVID-19. Z tej decyzji skorzystają m.in. szpitale w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu,
Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie.
Więcej https://ec.europa.eu/poland/news/200707_cohesion_pl
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