Biuletyn Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim
Marzec - Kwiecień 2014

O NAS

AKTUALNOŚCI

NASZE PUBLIKACJE

KONTAKT

Wybierz, kto pokieruje Europą
Wybory europejskie to z pewnością gorący temat najbliższych kilku tygodni. Już w maju wszyscy
obywatele państw członkowskich zdecydują kto zasiądzie w Parlamencie Europejskim i pokieruje
Europą w ciągu najbliższych pięciu lat. Dowiedz się więcej o wyborach i wybieraj świadomie.
Czytaj więcej>>
Warsztaty „Mój pierwszy raz” - podsumowanie
Przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego konsultanci naszego Punktu wyruszyli
w teren, aby informować młodych ludzi jakie są ich prawa jako obywateli UE i dlaczego warto
głosować. Relacja z cyklu warsztatów pn.: „Mój pierwszy raz”, które odbywały się w szkołach
ponadgimnazjalnych Południowej Wielkopolski dostępna jest na naszej stronie.
Czytaj więcej>>
Wyniki konkursu „Mój pierwszy raz - zagłosuję w wyborach do PE?”
Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu „Mój pierwszy raz - dlaczego zagłosuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego?”. Nagrodzone spoty zachęcające do wzięcia udziału w wyborach dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce Konkursy.
Czytaj więcej>>

O wyborach do PE w telewizji ok24.tv
W ramach działań profrekwencyjnych Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów
Wielkopolski zrealizował cykl programów informacyjnych skierowanych do młodych wyborców,
którzy 25 maja br. po raz pierwszy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi jeszcze przed udaniem się do lokali wyborczych.
Czytaj więcej>>
Zaproszenie na obchody Dnia Europy
Miesiąc maj będzie miesiącem wyjątkowym. Czekają nas nie tylko wybory do Parlamentu Europejskiego ale także obchody 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W dodatku 9
maja obchodzimy jak co roku Dzień Europy. Z tej okazji już 11 maja w godzinach 13.00 - 19.00
nasi konsultanci zapraszają do spotkania przy stoisku informacyjno - doradczym w Parku Miejskim, w czasie festynu MajOSTaszki. Przewidzieliśmy dla Państwa liczne konkursy, w których
można będzie wygrać maskotki i gadżety sieci Europe Direct. Zapraszamy!

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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Informatyka jest kobietą
Nowe technologie to zbyt ważna sprawa, żeby zostawić ją mężczyznom! – mówi wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes inaugurując kampanię „Every Girl Digital”. Jej celem jest zachęcenie kobiet
do kariery w branży informatycznej. Do podejmowania takich decyzji mają przekonywać m.in. historie sukcesów, jakie w cyfrowym świecie odnoszą panie. Ty też możesz pochwalić się swoimi
osiągnięciami – wystarczy przygotować krótki film i umieścić go na profilu na portalu społecznościowym! Czytaj więcej>>
Polska mało innowacyjna
Polska znalazła się w ostatniej czwórce najmniej innowacyjnych krajów członkowskich UE —
wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Komisje Europejską. W czołówce innowatorów są Szwedzi, Duńczycy i Niemcy - tam nakłady na badania, które potem unowocześniają
gospodarkę są najwyższe.
Czytaj więcej>>

ERASMUS + Polska
Ruszaj, Erasmusie! – tak europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz
Lewandowski zainaugurował w Polsce nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Uroczysta konferencja "Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój" odbyła w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, zorganizowało ją Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Czytaj więcej>>
Copernicus na starcie
Sentinel 1A to pierwszy satelita programu Copernicus, który został wyniesiony na orbitę. W czwartek 3 kwietnia o godz. 23.02 czasu warszawskiego z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie
Francuskiej wystartowała rakieta nośna. Relację można było obejrzeć "na żywo" w internecie. Copernicus to unijny program obserwacji Ziemi, służący m.in. do monitorowania środowiska morskiego i wykrywania statków. Czytaj więcej>>
Portale turystyczne pod ścisłą kontrolą
W ramach skoordynowanej akcji przeprowadzonej wspólnie przez krajowe organy ochrony konsumentów i Komisję Europejską, spośród 552 skontrolowanych w 2013 r. stron internetowych, aż 382
nie przestrzegały europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Dzięki stanowczej
akcji w zakresie egzekwowania przepisów 62 proc. skontrolowanych stron (82 proc. w przypadku
Polski) podaje konsumentom informacje w wymagany sposób. Czytaj więcej>>
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