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NOWOŚCI Z MARCA
EUROPEJSKA STOLICA INNOWACJI: RUSZYŁA EDYCJA 2022
Komisja Europejska otworzyła ósmą edycję European Capital of Innovation Awards (iCapital). Nagrody honorują
rolę miast w kształtowaniu lokalnych ekosystemów innowacji i promują innowacyjność. Zgłoszenia można
wysyłać do 30 czerwca 2022 r.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,europejska-stolica-innowacji-ruszyla-edycja2022.html

„FUR FREE EUROPE" (EUROPA WOLNA OD FUTER): NOWEJ EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ
DOTYCZĄCEJ ZAKAZU PRODUKCJI I SPRZEDAŻY FUTER W UE
Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Europa bez
futer". Jej organizatorzy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu chowu i hodowli oraz
uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania futer.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,fur-free-europe-europa-wolna-od-futer-nowejeuropejskiej-inicjatywy.html

POMOC DLA LUDNOŚCI UKRAINY
Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem
milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,pomoc-dla-ludnosci-ukrainy.html

UNIJNA POLITYKA SPÓJNOŚCI: KE PRZYJMUJE PIERWSZE PROGRAMY WSPÓŁPRACY INTERREG NA LATA
2021–2027 O WARTOŚCI PONAD 481 MLN EURO
Pierwsze programy Interreg na okres programowania 2021–2027 zostały właśnie przyjęte przez Komisję.
Obejmują one trzy programy Europejskiej współpracy terytorialnej i obejmują inwestycje warte ponad 481 mln
euro.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,ue-bedzie-dalej-wspierac-ukraine.html
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ
TARGI EDUKACYJNE
Stoisko EUROPE DIRECT Poznań na tegorocznej edycji Targów Edukacyjnych jak zawsze cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczestników. Odwiedzający mieli możliwość wzięcia udziału w grach i zabawach
europejskich, bez względu na wiek. Czekały na nich także ciekawe publikacje informujące o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej i jej bieżących działaniach.
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko również w na przyszłorocznych Targach Edukacyjnych.
Więcej na temat: https://edukacja.mtp.pl/pl/

XVII edycja olimpiady GWIEZDNY KRĄG już za nami
28 marca br. o godzinie 10:00 w centrach egzaminacyjnych odbył się II etap Olimpiady ,,Gwiezdny Krąg"
promującej i popularyzującej wiedzę o Unii Europejskiej. Aby wziąć udział w II etapie należało zdobyć co
najmniej 27 punktów z testu. Do II etapu zakwalifikowało się aż 812 uczestników z całej Polski. EUROPE
DIRECT Poznań gościł w swojej siedzibie 38 zakwalifikowanych z 9 szkół z całego województwa
wielkopolskiego.
Do rozgrywek finałowych zakwalifikowanych zostanie 50 osób z najwyższymi wynikami z całego kraju.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie!
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,ii-etap-olimpiady-gwiezdny-krag-1.html

CO CZEKA NAS W KWIETNIU?
LEKCJE EUROPEJSKIE
Lekcje europejskie zawsze na topie. W kwietniu konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przeprowadzą lekcje m.in.
w Technikum nr 19 w Poznaniu oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 12 w Poznaniu. Dla uczniów będzie to
doskonała okazja na zapoznanie się z europejskimi inicjatywami młodzieżowymi oraz innymi ciekawostkami
na temat Unii Europejskiej.
Lekcje europejskie są prowadzone przez konsultantów bezpłatnie. Chcesz odmienić szkolną rutynę i zamówić
lekcje dla Twojej klasy? Wejdź koniecznie na stronę i dowiedz się o tematach lekcji!
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=

DZIEŃ ZIEMI
Tematy związane z ekologią i ochroną środowiska dziś są tematami jeszcze bardziej aktualnymi niż
kiedykolwiek. Aby zwrócić uwagę na problem zanieczyszczeń, wymierania gatunków i innych problemów
środowiskowych co roku świętujemy Dzień Ziemi. Także EUROPE DIRECT przyłącza się do świętowania. Czekają
na Was ciekawe konkursy i akcje informacyjnie na stronie internetowej i profilu facebookowym.

DZIEŃ EUROPY –MAJOWE WYDARZENIE
Maj to piękny czas wiosny, ale także miesiąc na wskroś europejski – dnia 9 maja przypada Dzień Europy. Dla
nas jest to święto szczególnie ważne, dlatego już zaczynamy przygotowania. Chcesz świętować razem z nami
lub weprzeć nas w organizacji tego święta? Pisz na nasz adres mailowy (europedirectpoznan@irpoznan.com.pl) i śledź na bieżąco aktualności na naszej stronie i FB!
Zapraszamy serdecznie wszystkich na Plac Wolności w dn. 7 maja w godzinach 11:00-14:00. Będzie na Was
także czekać Gra Miejska i moc innych atrakcji!

