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Program
wizyty informacyjnej w Komisji Europejskiej

 

Virtual visit - Kujawsko-Pomorskie Association „Europa Kujaw i

Pomorza”

 

Numer wizyty: 419496

Bruksela, dnia 3 grudnia 2020 rano

Dział wizyt informacyjnych Komisji Europejskiej

Budynek : Charlemagne - Rue de la Loi 170, 1000 - Bruxelles

#IntoEU
europeancommission

@EU_Commission

@EuropeanCommission

Bruksela, dnia 3 grudnia 2020 rano

Dział wizyt informacyjnych Komisji Europejskiej

Budynek : Charlemagne - Rue de la Loi 170, 1000 - Bruxelles
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https://www.facebook.com/EuropeanCommission
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     Informacje praktyczne

Organizator wizyty i logistyka

 
Odwiedzający powinni upewnić się, że mają przy sobie przez cały czas paszport lub dokument tożsamości,
ponieważ zostaną poproszeni o pokazanie go przy wejściu do budynków Komisji.
 
W przypadku spóźnienia proszę skontaktować się z organizatorem wizyty lub z biurem asystenta ds. wizyty..

Charlemagne

Nazwa P. Ewa KRZEMIEN
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Adres Komisja Europejska, Rue de la Loi 170, B-1000 Bruksela
Telefon +32(0)2 29-80876
E-mail: Ewa.KRZEMIEN@ec.europa.eu
Biuro asystenta ds. wizyty +32(0)2 29-55364
Liczba odwiedzających 30
Sala konferencyjna Charlemagne  - Budynek Charlemagne - Rue de la Loi 170, 1000 - Bruxelles
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     *
Z powodu aktualnego kryzysu sanitarnego COVID -19 spotkania w Centrum Wizyt KE mogą
odbyć się jedynie w postaci wirtualnej na platformie: "Cisco WebEx"
*
Życzymy wszystkim uczestnikom, abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się w naszym budynku
Charlemagne, w dzielnicy Europejskiej w Brukseli.
*
Lider grupy: 
Mieszko Matusiak tel kom: +32 473 294 063 
Director  
EU Representation of the Kujawsko-Pomorskie Region in Brussels 
m.matusiak@kujawsko-pomorskie.pl
&
Ewa Krzemień - koordynatorka programu z Centrum Wizyt w Komisji Europejskiej w Brukseli
*
Uprzejmie prosimy o przeslanie nam najważniejszych pytań przed wizytą wirtualna, w celu
pomocy prelegentowi na lepsze przygotowanie spotkania.
*
Prosimy o sprawdzenie stanu komputerów. Musimy mieć dobre połączenie internetowe oraz
dobrze działający webcam.
*
Zaproszenie zostanie Państwu przesłane na kilka dni przed prezentacją.
Zielony guzik JOIN MEETING pozwoli się połączyć z platformą wirtualną WeBex.
*
W przypadku wątpliwości, możemy przeprowadzić test na dzień lub dwa przed spotkaniami.
W tym celu proszę kontaktować się z koordynatorką programu z Centrum Wizyt w KE  z
Brukseli: Ewą Krzemień na numer tel.kom. : +32 460 79 18 60
*
Koordynatorka spotkań oraz leader grupy będą podłączeni 15’ wcześniej, a Państwa prosimy 
o połączenie się z nami 10’ przed spotkaniem, aby mieć czas na rozwiązanie jakichkolwiek
nieprzewidzianych trudności technicznych.
*
Grupa będzie miała wyłączone mikrofony, aby nie zakłócać odbioru speakera. W czasie sesji
„pytania i odpowiedzi” mikrofony zostaną Państwu włączone.
*
Uczestnicy będą mogli wysyłać pytania przez funkcję „CHAT”.
Program planowany jest OFF THE RECORD tak, aby kontakt ze speakerem mógł być bardziej
bezpośredni.
Podczas wirtualnego spotkania,  będą robione zdjęcia  (screen shot)  wylacznie  do uzytku
wewnetrznego KE.
Osoby, które nie będą sobie tego życzyły poproszone sa o kontakt z Ewą Krzemień.
*
UWAGA:  połączenie się z platformą WeBex przez numer telefonu jest płatne jak zagraniczna 
komunikacja telefoniczna . Lepiej wejść na wirtualne spotkanie przez komputer.
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     Plan na dzień 3 grudnia 2020
Na ten dzień przewidziano następujące punkty programu:

09:50

Uprzejmie prosimy uczestników wizyty o podłączenie sie na 10' przed spotkaniami

welcome by:

Ewa Krzemień - koordynatorka programu z Centrum Wizyt w Komisji Europejskiej w

Brukseli

&

Mieszko Matusiak - dyrektor - Biuro Regionalne Woj. Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w

Brukseli

10:00

COVID 19 A ZAŁOŻENIA PERSPEKTYWY 2021-2027

Krzysztof KASPRZYK (DG REGIO)

Policy Officer

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

10:45

WiFi4EU: Bezpłatny internet dla Europy

Paulina ŁĄK (INEA)

Project Officer

Unit C5 - Telecommunications

WiFi4EU Team

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

11:30 Koniec wizyty informacyjnej w Komisji Europejskiej
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     Linki do innych stron internetowych

EUROPA

Oficjalny portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Wszystkie publikacje UE, których szukasz!

https://bookshop.europa.eu/pl/home/

Masz pytanie na temat UE? Odpowie na nie Europe Direct.

https://europa.eu/european-union/contact_pl

Polityka regionalna w Twoim kraju

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/

Twoja Europa

Pomoc i porady dla obywateli UE i ich rodzin
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

#EUANDME

https://europa.eu/euandme/pl

CO EUROPA ROBI DLA MNIE

https://www.what-europe-does-for-me.eu/pl/home

POZNAJ NASZYCH lokalnych BOHATERÓW

https://europa.eu/euprotects/content/homepage_pl
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