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NOWOŚCI ZE STYCZNIA
PREZYDENCJA FRANCUSKA W RADZIE UE
Od 1 stycznia do 30 czerwca Francja będzie sprawować prezydencję w Radzie UE. Mottem prezydencji jest
,,Odbudowa, siła i poczucie przynależności". Priorytety to: odbudowa, by Europa mogła wspierać transformację
ekologiczno-cyfrową, siła, by bronić naszych wartości i interesów i je promować, poczucie przynależności,
by budować i rozwijać wspólną wizję Europy poprzez kulturę, nasze wartości i naszą wspólną historię.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,prezydencja-francuska-w-radzie-ue.html

EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY 2022
Program Europejskiej Stolicy Kultury ma na celu promowanie bogactwa i różnorodności kultur oraz
wzmocnienie u obywateli poczucia przynależności do wspólnego, europejskiego obszaru kulturowego. W 2022
roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury będą nosiły aż trzy miasta: Kowno (Litwa), Esch (Luksemburg) oraz Nowy
Sad (Serbia).
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,europejskie-stolice-kultury-2022.html
FUNDUSZ O WARTOŚCI 47 MLN EURO NA RZECZ OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UNIJNYCH MŚP
Komisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły dziś nowy fundusz
dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności
intelektualnej.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,fundusz-o-wartosci-47-mln-euro-na-rzeczochrony-wlasnosci.html

KREATYWNA EUROPA: WIĘKSZY BUDŻET W 2022 R. NA WSPARCIE SEKTORA KULTURY I SEKTORA
KREATYWNEGO
Komisja przyjęła dziś program prac na 2022 r. Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia
do składania wniosków. Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym
niż w 2021 r., program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla partnerów w sektorze kultury i sektorze
kreatywnym i należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej
konkurencji.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,kreatywna-europa-wiekszy-budzet-w-2022-r-nawsparcie-sektora.html
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ
Nowa strona EUROPE DIRECT Poznań
Funkcjonalna, czytelna, po prostu ładna – oto ona – nasza nowa strona internetowa w odświeżonej wersji.
Nowa strona internetowa powstała z myślą o jeszcze łatwiejszym kontakcie z Wami! Zachęcamy do śledzenia
na bieżąco najważniejszych informacji z Europy i o Europie. Europa to w końcu nasza wspólna sprawa.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/

XVII edycja olimpiady GWIEZDNY KRĄG przed nami
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie
„Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct
zapraszamy na wyjątkową XVII edycję Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół
ponadpodstawowych z całego kraju.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,xvii-edycja-olimpiady-gwiezdny-krag.html

Studenci o przyszłości Europy – spotkania w ramach COFE
W dniach 24-26 stycznia odbyło się 6 spotkań dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tematy warsztaty z elementami dyskusji dotyczyły najbardziej bieżących spraw Europy: perspektyw Europy
po pandemii, walka z pandemią na poziome UE, polityka młodzieżowa- szanse i zagrożenia, Europejski Zielony
Ład – cele UE. Wnioski z debaty dostępne są na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,studenci-o-przyszlosci-europy.html

CO CZEKA NAS W LUTYM?
LEKCJE EUROPEJSKIE
Początek roku – początek nowych przygód. EUROPE DIRECT Poznań rusza więc z lekcjami europejskimi. Oferta
tę kierujemy do klas i grup na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola aż po uniwersytet
trzeciego wieku. Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem zajęć w Twojej szkole, przedszkolu,
uniwersytecie itp., zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji i zgłoszenia za pomocą formularza
kontaktowego. Wszystkie prowadzone przez nas lekcje europejskie są bezpłatne.
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=

KONFERENCJA W SPRAWIOE PRZYSZŁOŚCI EUROPY
Odbudowa gospodarki po pandemii, edukacja, równość społeczna, dyskryminacja, bezpieczeństwo cyfrowe,
Zielony Ład, transformacja energetyczna – to tylko niektóre z najważniejszych tematów obecnych w bieżącej
debacie publicznej. Jednak jak te obszary będą wyglądać w najbliższym dziesięcioleciu? O przyszłości Europy
trzeba dyskutować. Dlatego przed nami kolejne spotkania w ramach Konferencji – tym razem swoimi opiniami
i przemyśleniami będą dzielić się uczniowie szkół branżowych.
Więcej na temat: https://futureu.europa.eu/?locale=pl

