EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD –
PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA
W dniach 9 marca 2021 r. w Niedźwiedzkich i 15
marca 2021 r. w Olecku odbyły się kolejne z cyklu
spotkania informacyjne zorganizowane przez
PIEED – Olecko pn. "Europejski Zielony ŁadPrzyszłość Polskiego Rolnictwa". Uczestnicy
spotkania zapoznali się z najważniejszymi
założeniami Komisji Europejskiej w związku z
wdrażaniem strategii "od pola do stołu".
Dyskutowano na temat zdrowej żywności, zmian
klimatu i degradacji środowiska. Podczas spotkania była także promowana działalność Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko
Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID- 19, spotkanie odbyło się w ścisłym reżimie
sanitarnym.

KONSULTACJE – STRATEGIA LEŚNA UE
Nowa strategia leśna UE, która będzie integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu, jest
przedmiotem konsultacji ogłoszonych przez Komisję Europejską. Chodzi o poznanie opinii
obywateli, instytucji i innych podmiotów na temat wyzwań dotyczących klimatu, różnorodności
biologicznej, obszarów wiejskich i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.
Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2021 r.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/events/210202_konsultacje_pl

EUROPA DLA DZIECI
Pierwszą kompleksową strategię na rzecz praw dziecka przyjęła Komisja Europejska. Obejmuje ona
m.in. wniosek dotyczący gwarancji dla dzieci w celu promowania równych szans najmłodszych
obywateli UE zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przygotowując inicjatywy
KE, we współpracy ze światowymi organizacjami, zgromadziła opinie ponad 10 tys. dzieci.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210324_children_rights_pl
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CZWARTA SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19 ZATWIERDZONA
Komisja Europejska wydała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki
przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Janssen Pharmaceutica NV, jedną ze spółek
farmaceutycznych Janssen Pharmaceutical należących do grupy Johnson & Johnson. Jest to czwarta
szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w UE.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210311_Janssen_pl

POMOC DLA POLSKICH FIRM ZATWIERDZONA
Polski program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw
dotkniętych pandemią koronawirusa zatwierdziła Komisja Europejska. Na pomoc mogą liczyć m.in.
firmy z branży turystycznej, a także zajmujące się sprzedażą detaliczną, usługami
gastronomicznymi i rozrywkowymi oraz mikroprzedsiębiorcy z różnych sektorów.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/210311_state_aid_pl

KONKURS „GLOBAL JUNIOR CHALLENGE”
Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne
technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz
solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.
Termin aplikowania: Do 31.05.2021r.
Kto może składać wnioski
- szkoły i uniwersytety (publiczne i prywatne);
- organizacje i instytucje;
- organizacje non-profit;
- firmy;
- ośrodki naukowe;
- osoby prywatne w każdym wieku.
Kategorie, w których można przedstawić jeden lub więcej projektów, to:
-Edukacja do 10 lat
- Edukacja do 15 lat
- Edukacja do 18 lat
-Edukacja do 29 lat
-Włączenie młodych ludzi do pracy,
Więcej informacji: https://www.eurodesk.pl/granty/konkurs-global-junior-challenge

PUNKT INFROMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - OLECKO
Tel. +48 87 621 05 83
E- mail: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl

https://www.facebook.com/EDOlecko

http://europedirect-olecko.pl

