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Europejski Korpus Solidarności:  
ponad 138 mln euro na wsparcie projektów 

wolontariatu młodzieży w 2022 r.  
Masz 18-30 lat i pragniesz pomóc większej społeczności w Europie lub poza nią? 

 
Europejski Korpus Solidarności to unijny 
program finansowania przeznaczony dla 
osób młodych, które chcą zaangażować się w 
działania solidarnościowe w różnych 
dziedzinach takich jak pomoc osobom 
znajdującym się  w niekorzystnej sytuacji lub 
zaangażowanie na rzecz zdrowia i 
środowiska w całej UE i poza jej granicami.  
Udział w działaniach w zakresie społecznym 
otwarty jest dla osób w wieku od 18 do 30 
lat, zaś w działaniach w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej – w wieku od 18 
do 35 lat. Wystarczy zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. 
 Uwaga, każdy podmiot publiczny lub prywatny może także ubiegać się o 
finansowanie. Organizacje takie muszą uzyskać znak jakości poświadczający, że są one w 
stanie prowadzić wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i 
wymogami programu. Mogą one składać wnioski z pomocą agencji krajowych 
Europejskiego Korpusu Solidarności mieszczących się we wszystkich państwach 
członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem lub – w przypadku 
działań scentralizowanych – z pomocą Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i 
Kultury (EACEA). 
 Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wolontariatu i projektów 
solidarnościowych planowanych na dany rok jest otwarte do dnia 23 lutego, a dla 
projektów planowanych na kolejny rok — do dnia 4 października. 
Źródło: https://ec.europa.eu/    
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Komisja Europejska przyjęła porozumienie  
w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r. 

 
Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej, na wniosek Komisji 
Europejskiej, osiągnęły nieformalne 
porozumienie polityczne w sprawie budżetu 
UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich 
ramach finansowych UE na lata 2021–2027. 
Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w 
wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty 
płatności w wysokości 170,6 mld euro.  

Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania 
UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą 
odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych 
inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie 
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie. 
Przeczytaj jakie konkretnie uzgodniono kwoty i na co zostaną przeznaczone.  
 
Źródło: https://ec.europa.eu/  

Kodeks współpracy policyjnej  
Intensywniejsza transgraniczna współpraca policyjna,  

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
 
Komisja Europejska przedstawia unijny 
kodeks współpracy policyjnej, aby ułatwić 
współpracę organów ścigania z różnych 
państw członkowskich i zapewnić 
funkcjonariuszom policji w UE 
nowocześniejsze narzędzia wymiany 
informacji. Jako że działalność dużej części 
przestępców ma charakter transgraniczny, 
funkcjonariusze policji w UE muszą być w 
stanie szybko nawiązać skuteczną współpracę. Kodeks współpracy policyjnej – który 
obejmuje zalecenie w sprawie operacyjnej współpracy policyjnej i nowe przepisy 
dotyczące wymiany informacji – pomoże usprawnić operacje transgraniczne, zapewni 
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jasne kanały i ramy czasowe wymiany informacji oraz zwiększy rolę Europolu. Ponadto 
zmienione przepisy dotyczące zautomatyzowanej wymiany niektórych kategorii danych 
pomogą znacznie skuteczniej ustalać powiązania między przestępstwami w całej UE. 
Przeczytaj pełną treść kodeksu.  
 
Źródło: https://ec.europa.eu/  

Europejska Unia Zdrowotna 

Zielone światło dla dwóch nowych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała dziś 
pozytywną opinię na temat środków 
terapeutycznych przeciwko COVID-19 − 
Ronapreve i Regkirona −uznanych przez 
Komisję za obiecujące w ramach unijnej strategii 
na rzecz środków terapeutycznych przeciwko 
COVID-19 Oba stosuje się na wczesnych etapach 
zakażenia na podstawie antywirusowych 
przeciwciał monoklonalnych.  
Więcej przeczytasz tutaj. 
 
Źródło: Europarl.europa.eu. 

8 grudnia - urodziny obchodzi jeden z najważniejszych symboli 
Unii Europejskiej. Flaga - poznaj jej znaczenie
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Emisje gazów cieplarnianych w UE  
Emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do przyspieszenia zmian klimatu. Kim są 

najwięksi emitenci? Który sektor generuje najwięcej emisji?Spośród gazów 
cieplarnianych emisja dwutlenku węgla (CO2) jest największa.  

Gaz cieplarniany to gaz, którego działanie w atmosferze przypomina szkło w szklarni: gaz 
taki pochłania energię słoneczną i ciepło, które wypromieniowuje z powierzchni Ziemi, 
zatrzymuje je w atmosferze i uniemożliwia ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. 
Ten proces jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, który utrzymuje temperaturę 
Ziemi wyższą niż byłaby w innym przypadku, umożliwiając życie na Ziemi. 
Wiele gazów cieplarnianych występuje naturalnie w atmosferze, ale działalność człowieka 
powoduje ogromne ilości, zwiększając efekt cieplarniany, który przyczynia się do 
globalnego ocieplenia.  
Dowiedz się, które państwa Unii Europejskiej i świata oraz które sektory emitują 
najwięcej gazów cieplarnianych. 
Źródło: https://ec.europa.eu/  
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STRONA 5

KOMISJA EUROPEJSKA - PRIORYTETY 

W najnowszym biuletynie przedstawiamy Państwu kolejny z priorytetów Komisji 
Europejskiej na lata 2019-2024. Długofalowe planowanie działań strategicznych to 
najlepszy, wypracowany przez dziesiątki lat, sposób osiągnięcia wyznaczonych celów, 
który wykorzystywany jest przez duże podmioty gospodarcze, państwa oraz Unię 
Europejską. Planowanie strategiczne prowadzone przez kraje Wspólnoty, pozwolą na 
szukanie szeregu powiązań oraz optymalnych rozwiązań, pomiędzy dużymi obszarami 
działań. Przykładem długofalowych działań strategicznych jest program 6 priorytetów 
prowadzących do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zielonego ładu czy unijnej 
strategii cyfrowej w latach 2019-2024. 

Tym razem chcielibyśmy opisać priorytet 
o n a z w i e : „ N o w y i m p u l s d l a 
demokracji europejskiej” mający na 
celu pielęgnowanie, ochronę  
i wzmacnianie demokracji.  

Działania podejmowane są po to, aby 
Europejczycy zaczęli odgrywać jeszcze 
większą rolę w procesie decyzyjnym  
i aktywniej uczestniczyli w określaniu 
priorytetowych zadań wspólnoty. Impuls 

dla demokracji zakłada również jej ochronę przez zewnętrznymi ingerencjami dzięki 
wspólnemu działaniu na rzecz wyeliminowania problemów takich jak mowa nienawiści, 
dezinformacja i fake newsy. Inicjatywa umacnia również partnerstwo z Parlamentem 
Europejskim i zapewnia zwiększenie jego zaangażowania w negocjacje międzynarodowe, 
a także gwarantuje uczciwość i transparentność każdego etapu procesu legislacyjnego. 

Czy wiesz, że? 

25 listopada Komisja Europejska przedstawiła 
w n i o s e k w s p r a w i e p r z e j r z y s t ośc i i 
targetowania reklamy politycznej, w ramach 
ś r o d k ó w m a jąc y c h n a c e l u o c h r o nę 
integralności wyborów i otwartej debaty 
demokratycznej. 

Źródło: Europarl.europa.eu. 
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Nasze ostatnie działania 

STRONA 6

Debata „Przyspieszenie ery cyfrowej.  
Dziś i jutro – edukacja, praca, zagrożenia” 

18.11 wraz z ekspertami rozmawialiśmy o tym  jak 
kształtuje się współczesny rynek pracy, jak zachować 
higienę pracy zdalnej, co zrobić by koordynowany 
przez nas zespół był efektywny, ale nie uległ 
wypaleniu, a także jak unikać zagrożeń pojawiających 
się wraz z postępem technologiczny. 

Szkolenie dla przedsiębiorców na temat 
funduszy europejskich 

18.11 rozmawialiśmy m.in o nowym budżecie UE, 
aktualnych dotacjach i unijnych pożyczkach,  
z których mogą skorzystać przedsiębiorcy  
z województwa łódzkiego. 

EUROPE DIRECT ŁÓDŹ 

UL. SIENKIEWICZA 55,  
90-009 ŁÓDŹ 

 
e-mail: 

europedirectlodz@newtechlodz.com    

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…?
Punkt EUROPE DIRECT w Łodzi jest 
członkiem sieci Europe Direct w 
Polsce, która z kolei jest częścią 
ogólnoeuropejskiej grupy 
ośrodków. Zadaniem ich jest 
informowanie obywateli o 
sprawach związanych z Unią 
Europejską. Prowadzą je zarówno 
instytucje UE jak  i polskie.  

A CZY SŁYSZAŁEŚ KIEDYŚ 
O EURAXESS? 

Sieć wspiera mobilność 
międzynarodową naukowców 
przyjeżdżających do Europy oraz 
podróżujących między krajami 
europejskimi. Centra EURAXESS 
pomagają naukowcom, ich 
rodzinom oraz pracodawcom w 
kwestiach prawno-
administracyjnych w 
poszczególnych krajach (legaliza- 
cja pobytu, ubezpieczenia, podatki 
itp.) oraz doradzają odnośnie 
możliwości finansowania badań. W 
Polsce funkcjonuje 10 punktów 
zlokalizowanych w instytucjach 
naukowych w największych 
miastach. Sieć w Polsce finansuje 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Więcej na stronie: 
www.euraxess.pl  
 

 „Poglądy zawarte w niniejszej publikacji  
nie stanowią oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej”

http://www.euraxess.pl
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
http://m.in
mailto:europedirectlodz@newtechlodz.com
http://www.euraxess.pl
http://m.in

