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NOWOŚCI Z SIERPNIA 

 KE ZATWIERDZA NOWĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ POTENCJALNEJ SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19 
Komisja Europejska zatwierdziła siódmą umowę zakupu z wyprzedzeniem (APA) z firmą farmaceutyczną, aby 
zapewnić dostęp do potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19 w czwartym kwartale 2021 r. i w 2022 r.  
W ramach tej umowy państwa członkowskie będą mogły zakupić do 100 mln dawek szczepionki Novavax,  
z możliwością zakupu 100 mln dodatkowych dawek w latach 2021, 2022 i 2023, po przeglądzie i zatwierdzeniu 
szczepionki przez EMA jako bezpiecznej i skutecznej. Państwa członkowskie mogą postanowić, że przekażą 
szczepionkę w formie darów krajom o niższych i średnich dochodach lub przekierują ją do innych krajów 
europejskich 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5873/ke-zatwierdza-nowa-umowe-
dotyczaca.html  
 

 WSPÓLNIE PRZEZ EUROPĘ - KONKURS 
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza serdecznie do wzięcia udziały w konkursie fotograficznym 
dla członków społeczności wspólnie.eu. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia lub zdjęć, 
ukazujących radość z podróżowania po Europie. W konkursie mogą brać udział osoby w każdym wieku, 
zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5881/wspolnie-przez-europe.html  
 

 ZWRÓĆ PLASTIK – EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA 
Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej pod nazwą 
„Zwróć plastik (ReturnthePlastics): inicjatywa obywatelska na rzecz wprowadzenia ogólnounijnego systemu 
kaucji umożliwiającego recykling butelek plastikowych”.Inicjatywa ma na celu m.in.  zachęcenie wszystkich 
państw członkowskich UE do podjęcia działań, które skłoniłyby supermarkety (sieci supermarketów) 
sprzedające butelki plastikowe do wprowadzenia automatów do zwrotu takich butelek po zakupie i zużyciu 
przez konsumentów w celu ich recyklingu 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5886/europejska-inicjatywa-obywatelska-
komisja-podejmuje.html  
 

 KONFERENCJA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY  
 
Konferencji w sprawie przyszłości Europy to wydarzenie niezwykle ważne dla wszystkich obywateli UE. Jest to 
seria debat i dyskusji, które dadzą wszystkim mieszkańcom Europy realną możliwość wypowiadania się na 
tematy europejskie, jak również podzielenia się pomysłami i wpływ na kształtowanie wspólnej przyszłości 
Europy.  
 
Więcej na temat: https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_pl 
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS WE WRZEŚNIU? 

 

 EKO SYRIUSZ 
 
Syriusz nadal udzielał Wam dobrych rad, służących nie tylko Wam, ale i środowisku naturalnemu.  
W sierpniu głównym tematem eko-porad było oszczędzanie wody. Małe, codzienne nawyki mogą przyczynić 
się do ochrony wód i oszczędzania wody pitnej, a i przy okazji oszczędzania naszego portfela.  Serdecznie 
zapraszamy na nasz cykl EKO SYRIUSZ – dostępny na Facebooku! 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5810/ekosyriusz-radzi.html  

 ,,O SYRIUSZU, KTÓRY JEŹDZI KOLEJĄ – PRZYGODY Z FUNDUSZAMI 
Komisja Europejska ogłosiła rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei, aby promować ochronę środowiska  
i zachęcać obywateli do wybierania bardziej ekologicznych form transportu. W ramach akcji prowadzonej 
wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi sp.z.o.o. nasza unijna maskotka – Syriusz jeździ koleją, przemierzając 
Wielkopolskę w poszukiwaniu interesujących projektów unijnych związanych z ochroną środowiska. Jak 
dotąd udało mu się zwiedzić gminę Lądek, Jarocin, Oborniki, Kalisz, Wągrowiec, Wolsztyn, Kórnik oraz 
Mosinę  
i Puszczykowo. Zabierz się z nami w ekscytujące podróże i śledź uważnie naszą akcję na Facebook’u i stronie 
internetowej EUROPE DIRECT Poznań, bo niebawem ogłosimy konkurs związany z podróżami Syriusza. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5853/o-syriuszu-ktory-je%bcdzi-
koleja.html  
 

  

 POZNAŃSKI TARG DOBRA – DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
 
Dnie 19 września czeka nas Poznański Targ Dobra. W godzinach 12:00-17:00 Stare Zoo w Poznaniu opanują 
organizacje oferując zwiedzającym bogaty wachlarz atrakcji. Również EUROPE DIRECT Poznań będzie miał tam 
swoje stoisko. Na naszych gości czekają europejskie gry i zabawy, a także super atrakcja- gra miejska. 
Przyjdźcie do nas z rodzinami, najbliższymi i przyjaciółmi – gwarantujemy świetną zabawę! 
 

 
 
 

O SYRIUSZU, KTÓRY JEŹDZI KOLEJĄ – PRZYGODY Z FUNDUSZAMI! KONKURS! 
 
Akcja ,,O Syriuszu, który jeździ koleją – przygody z funduszami” dobiega niestety końca. Jednak koniec 
wycieczek, to nie koniec przygód! Mamy dla Was przygotowany konkurs związany z eko-podróżami Syriusza! 
Śledźcie pilnie informacje, weźcie udział i wygrywajcie super nagrody! Zajrzyjcie po dodatkowe informacje na 
nasz profil FB i stronę internetową.   
 

 DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W ŻERKOWIE 
We wrześniu będziemy obchodzić Dzień Języków Obcych. O tym, jak ważna jest wielojęzyczność, dowiedzą się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Żerkowie. Konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przygotują dla nich wiele gier 
i zabaw w ramach wydarzenia ,,Dzień Języków Obcych”.   
 

 NOC NAUKOWCÓW 
 
Naukowcy wszystkich dziedzin łączcie się! Jedna z wrześniowych nocy będzie poświęcona święcie nauki  
i naukowców. Czeka na nas wydarzenie ,,Noc Naukowców” Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia także 
naszych stoisk na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej i wzięcia udziału  
w ciekawych grach i zabawach! Nie zapomnijcie o nas i weźcie udział w Nocy Naukowców już 24 września! 
Więcej na temat:  http://www.poznan.nocnaukowcow.pl/ 
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