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Komisja Europejska za pośrednictwem Przedstawicielstwa w Polsce
, ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu wybrania partnerów
do prowadzenia punktów EUROPE DIRECT w latach 2021–2025. Partnerzy
otrzymają dotację na działalność jako punkty EUROPE DIRECT, która
umożliwi prowadzenie szeregu działań informacyjnych dotyczących UE i
służących zaangażowaniu obywateli.
Punkty EUROPE DIRECT stale i w aktywny sposób komunikują się z
obywatelami,
aby
przyczynić
się
do
zwiększenia
poczucia
odpowiedzialności za projekt europejski. Działania informacyjne i
służące zaangażowaniu obywateli prowadzone przez punkty EUROPE DIRECT
umożliwiają obywatelom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących
przyszłości UE poprzez zapewnienie im pełnego uczestnictwa w
europejskim procesie demokratycznym.
Dzięki rozpowszechnianiu wiedzy na temat sposobu funkcjonowania
UE i jej systemu demokracji parlamentarnej oraz wiedzy na temat
kwestii, za które UE ponosi odpowiedzialność, punkty EUROPE DIRECT
przyczyniają się do zwiększenia świadomości obywateli na temat tego,
jakie korzyści wynikające z członkostwa ich państwa w UE czerpią oni w
swoim codziennym życiu, oraz podkreślają ich wartość dodaną.
Punkty
EUROPE
DIRECT
ułatwiają
zidentyfikowanie
tych
aspektów
związanych
ze
strategiami
UE,
które
są
istotne
na
szczeblu
lokalnym,
i
mogą
pomóc
w
opracowywaniu
komunikatów
i działań dostosowanych do lokalnych potrzeb. Prowadzone przez punkty
EUROPE
DIRECT
działania
komunikacyjne
i
działania
służące
zaangażowaniu obywateli przyczyniają się do przygotowania gruntu pod
realizację
strategicznych
priorytetów
politycznych
Komisji
i
Parlamentu.
Punkty EUROPE DIRECT wsłuchują się również w oczekiwania obywateli i
zapewniają im możliwość przekazywania informacji zwrotnych instytucjom
UE.
Punkty
EUROPE
DIRECT
prowadzą
ścisłą
współpracę
z
Przedstawicielstwami
Komisji
i
Biurami
Kontaktowymi
Parlamentu
Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich. Dążą one
również do nawiązania współpracy z innymi sieciami informacyjnymi i
punktami kontaktowymi UE, wliczając sieci i punkty lokalne (gdzie
takowe
funkcjonują),
a
także
wspierają
wymianę
informacji
i
koordynację podejmowanych działań.
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Dodatkowe informacje na temat sieci Europe Direct
można uzyskać pod
adresem: https://europa.eu/european-union/contact/call-us_pl
Podmioty zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy na stronę
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/ed-pl-2020 gdzie znajdują się dokumenty
konkursowe do pobrania. Informacje na temat tego, w jaki sposób złożyć
wniosek znajdują się w przewodniku dla wnioskodawców.
Termin składania wniosków: 15.10.2020 r. do godziny 17:00 CET
Na stronie https://ec.europa.eu/poland/grants_pl znajdą
Państwo dodatkowe informacje oraz pytania i odpowiedzi, które będą
regularnie publikowane.
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