ORĘDZIE O STANIE UNII
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w dniu 16 września 2020 r. wygłosiła
orędzie o stanie Unii. Po przemówieniu odbyła się debata plenarna z udziałem posłów do
Parlamentu Europejskiego. Ursula von der Leyen zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji
emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we
wszystkich krajach UE.
Szczegóły: https://ec.europa.eu/poland/news/200917_unionstate_pl

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
11.09.2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
w Olecku wzięli udział w zorganizowanej przez Punkt Informacji
europejskiej Europe Direct –Olecko olimpiadzie wiedzy o Unii
Europejskiej. W zmaganiach wzięło udział 13 klas.
Bezkonkurencyjna okazała się klasa 3 TŻ, czyli młodzież
kształcąca się w
zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych, II miejsce zajęła klasa 4 THR czyli technik
rolnik i technik hotelarstwa, a III miejsce klasa 4 TŻ czyli technik
żywienia i usług gastronomicznych” Szczegóły na naszym profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/EDOlecko

CZEKOLADA NA STOŁACH EUROPY
W celu pogłębiania wiedzy na temat Unii Europejskiej i
rozwijania tożsamości europejskiej 14.09.2020 w Olecku PIEEDOlecko zorganizował konkurs „Czekolada na stołach Europy”.
Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
młodzież rozwiązywała testy z wiedzy o Unii Europejskiej w
drugim przygotowywała deser z czekolady. Komisja konkursowa
oceniła przygotowane desery oraz wiedzę uczestników, a w tym
m.in. estetykę podania potrawy, dobór odpowiednich
półproduktów do dekoracji, ilość poprawnych odpowiedzi
uzyskanych w teście. Więcej: http://europedirect-olecko.pl/czekolada-na-stolach-europy-2/
https://www.facebook.com/EDOlecko
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EKOFESTYN EUROPEJSKI
5 września w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach
Oleckich upowszechnialiśmy wiedzę o krajach Unii Europejskiej w
formie konkursu połączonego z dobrą zabawą. Podczas festynu
poruszane były zagadnienia związane z ochroną środowiska,
segregacją odpadów, w szczególności wskazaniem korzyści
płynących z ponownego wykorzystania odpadów. Więcej:
http://europedirect-olecko.pl/ekofestyn/

EUROPEJSKI PIKNIK ZIEMNIACZANY
26.09.2020 r. w Niedźwiedzkich PIEED –Olecko zorganizował
Europejski Piknik Ziemniaczany. Mieszkańcy mogli zapoznać się
z tradycją i kulturą krajów Unii Europejskich. Najmłodsi brali
udział w quizach, warsztatach ekologicznych oraz konkursach
sportowych.. Podczas pikniku odbył się konkurs, w którym
publiczność wybrała najlepszą europejską potrawę z ziemniaka.

ZIELONY ŁAD DLA INNOWATORÓW
Miliard euro na inwestycje przyspieszające ekologiczną i cyfrową transformację UE oferuje
Komisja Europejska w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie Europejskiego
Zielonego Ładu. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć badań i innowacji dotyczących kryzysu
klimatycznego, ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie.
Więcej: https://ec.europa.eu/poland/news/200917_green_deal_call_pl

CYFRYZACJA TO PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW
Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w
tym zakresie, płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i
odporności cyfrowej. Pakiet przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności
Europy w sektorze finansowym, torując jej drogę do stania się podmiotem wyznaczającym
światowe standardy. Wiecej: https://ec.europa.eu/poland/news/200924_digital_money_pl

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH
Trwa nabór wniosków o dotacje w ramach programu „Z Fundacją PZU po lekcjach”.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na
obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców.
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50 000,00 zł.
Wkład własny: min. 10%
Czas trwania projektu: maks. 7 miesięcy, 01.12.2020 – 30.06.2021
https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

Kto może złożyć wniosek?
1.Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów
ustawy o sporcie, 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.
Na co można uzyskać wsparcie?
Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację
wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego
rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz
ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
Termin składania wniosków: 15 września - 16 października 2020 r.
Więcej informacji: https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY PROGRAMU
„RÓWNAĆ SZANSE”
Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Od
4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy
dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne
działania z młodzieżą!
W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty
realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20
000 mieszkańców). Organizatorem konkursu grantowego jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 27 października 2020 r.
Szczegóły: https://rownacszanse.pl/rkg2020?utm_source=WWW&utm_medium=Rownac%20Szan
se&utm_campaign=Banner%20Glowna
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