
Projekt „Bliżej Unii – podsumowanie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
realizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw
 współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Miejsce: Dom Nasutów, Nasutów 98 A, 21-025 Niemce  ; www.nasutow.pl

CZWARTEK 05.06.2014

14:30 Zbiórka na Placu Zamkowym w Lublinie i wyjazd autokarem do Nasutowa 
15:00 Zakwaterowanie uczestników w Domu Nasutów. Powitalna kawa / herbata 
16.00 Prezentacja: 10 lat Polski w Unii Europejskiej (Bilans korzyści i kosztów członkostwa)
17.00 Przerwa 
17.15 Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020
19.00 Kolacja 
19.30 Integracja ,ognisko

PIĄTEK 06.06.2014

08.00 Śniadanie
08.30 Prezentacja program Europa dla Obywateli 2014-2020
10.30 Przerwa 
10.45 Prezentacja programu Erasmus 
11.45 Przerwa
12.00 Konkursy Ministerialne dla organizacji pozarządowych
12.45 Źródła informacji o UE i funduszach europejskich
14.00 Obiad 
14.30 Wyjazd do Lublina

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Chcie-
liśmy poznać Państwa opinie, przemyślenia 
oraz wnioski dotyczące dziesięcioletniego 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pań-
stwa wypowiedzi zostaną opracowane, a na-
stępnie zamieszczone w specjalnym raporcie 
poświęconym omawianemu zagadnieniu.

ANKIETA 
http://www.eds-fundacja.pl/10lat/formularz.php

Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe seminarium które odbędzie sie w Domu Nasutów koło Lublina. 
Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie i dodatkowe atrakcje w trakcie pobytu.

Rok 2014 jest szczególną datą dla Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  
To właśnie 1 maja 2014 r. obchodzimy rocznicę 10 lat członkostwa naszego kraju w strukturach unijnych. 

W ciągu ostatniej dekady konieczne było przejście kilku niezbędnych etapów, które przyczyniły się do nawiązania sto-
sunków dyplomatycznych ze Wspólnotą Europejską. Konsekwencją tego było podpisanie w dniu 16 grudnia 1991 roku 
Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi. Kolejnym klu-
czowym momentem było złożenie wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej, co nastąpiło 8 kwietnia 1994 r. Oficjal-
ne negocjacje rozpoczęły się cztery lata później i doprowadziły do podpisania traktatu akcesyjnego w kwietniu 2003 
roku. W dniu 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi państwami.  
Witryna projektu: http://www.eds-fundacja.pl/10lat/index.php
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