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W tym numerze:

Szanowni Państwo,
Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu
tematyki europejskiej oraz możliwości pozyskiwania
środków europejskich w latach 2007-2013. Skierowany
jest do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i instytucji z terenu Warszawy i okolic,
celem przekazania ważnych i ciekawych informacji
dotyczących zarówno samej UE, jak również oferowanych przez nią możliwości finansowania.
W tym numerze Biuletynu przedstawiamy Państwu
wybrane ciekawostki dot. Unii Europejskiej, informacje
o aktualnie trwających konkursach realizowanych m.in.
Przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Dyrekcję Generalną ds. Środowiska. Ponadto będą
mogli Państwo w nim znaleźć oferty współpracy instytucji i organizacji poszukujących partnerów do konferencji i projektów międzynarodowych. Prezentujemy
Państwu także projekt pt. ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Chmura bardziej jasna
Komisja Europejska powołała grupę ekspertów, która ma opracować
bezpieczne i sprawiedliwe warunki umów o świadczenie usług w
chmurze obliczeniowej, w oparciu
o dobrowolny instrument prawny.
Zadaniem grupy jest wskazanie
najlepszych praktyk, które pozwolą rozwiać obawy konsumentów i
małych przedsiębiorstw, zwykle
niechętnie decydujących się na
zakup tego typu usług, ze względu
na niejasność umów.
Utworzenie grupy ekspertów wpisuje się w działania podejmowane
przez Komisję w celu zwiększenia
zaufania do usług w chmurze obliczeniowej i wykorzystania ich potencjału do pobudzenia wzrostu
produktywności gospodarki w
Europie. To jedno z kluczowych
działań przewidzianych w przyjętej w ubiegłym roku strategii Komisji na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej
(IP/12/1025, MEMO/12/713). Ma
ono przyczynić się do rozwiązania
pewnych kwestii związanych z
chmurą obliczeniową, wykraczających poza wspólne europejskie
przepisy dotyczące sprzedaży będące obecnie przedmiotem negocjacji (MEMO/13/792).
- Na posiedzeniu Rady Europejskiej w
ubiegłym tygodniu przywódcy UE
wezwali do działań, które przyczyniłyby się do stworzenia jednolitego rynku
usług w chmurze obliczeniowej. Komisja wywiązuje się ze swojego zadania.
Pełne wykorzystanie możliwości, jakie
daje chmura obliczeniowa, mogłoby
pomóc stworzyć 2,5 mln dodatkowych
miejsc pracy w Europie i przyczynić
się do wzrostu produktu krajowego
brutto UE o ok. 1% rocznie do 2020 r.
- stwierdziła wiceprzewodnicząca
Viviane Reding, komisarz UE ds.
sprawiedliwości. - Zwróciliśmy się
do ekspertów o opracowanie wyważonego zestawu warunków umownych,
które pozwoliłby konsumentom oraz
małym i średnim przedsiębiorstwom z
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większym zaufaniem korzystać z tego
rodzaju usług. Zaufanie daje wymierne zyski – obywatele muszą mieć zaufanie co do tego, że usługi, z których
korzystają, są świadczone w sposób
uczciwy i wiarygodny.
W skład grupy ekspertów ds.
chmury obliczeniowej wchodzą
przedstawiciele dostawców usług
przetwarzania w chmurze, konsumentów i MŚP, środowisk akademickich i prawniczych (zob. załącznik). Pierwsze posiedzenie
grupy ma się odbyć w dniach 1920 listopada 2013 r., a jej sprawozdanie spodziewane jest na wiosnę
2014 r. Wyniki pracy grupy zostaną uwzględnione w dokumencie
strategicznym, który zainicjuje
szerokie konsultacje publiczne na
temat przyszłych działań w kwestii umów o świadczenie usług w
chmurze obliczeniowej na rzecz
konsumentów i MŚP.
Kontekst
27 września 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz
wykorzystania potencjału chmury
obliczeniowej w Europie
(IP/12/1025, MEMO/12/713).
Strategia ma na celu zwiększenie
wykorzystania chmury obliczeniowej w całej gospodarce. Grupa
ekspertów stanowi kluczowy element tej strategii i wysiłków podejmowanych przez Komisję w
celu dalszego pobudzenia rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.
Opiera się ona na innych już
przedłożonych inicjatywach legislacyjnych, takich jak reforma
unijnych przepisów o ochronie
danych (MEMO/13/923) oraz
proponowane wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (MEMO/13/792).
Grupa ekspertów ma za zadanie
pomóc Komisji przeanalizować
możliwości udoskonalenia ram
prawnych dotyczących umów o

świadczenie usług w chmurze
obliczeniowej dla konsumentów i
MŚP (IP/13/590), tak by zwiększyć ich zaufanie do tego rodzaju
umów.
Pojęcie „chmury obliczeniowej”
odnosi się do przechowywania –
na znajdujących się w innej lokalizacji komputerach – danych
(takich jak pliki tekstowe, zdjęcia,
pliki wideo) oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za
pomocą wybranego przez siebie
urządzenia. Jest to rozwiązanie
szybsze, tańsze, bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze
od rozwiązań informatycznych
zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich
jak Facebook czy Spotify, w tym
usługi przeglądania poczty elektronicznej za pośrednictwem
stron www, wykorzystuje już
technologie chmur obliczeniowych, ale rzeczywiste korzyści
ekonomiczne mogą wynikać z
upowszechnienia wykorzystania
rozwiązań opartych na modelu
chmury obliczeniowej wśród
przedsiębiorców i podmiotów
sektora publicznego.
Strategia KE na rzecz chmury
obliczeniowej obejmuje trzy kluczowe działania, z których jedno
zakłada określenie bezpiecznych i
uczciwych warunków umów dotyczących usług w chmurze obliczeniowej. Wzorcowe warunki
umów mogą ułatwić ustalenia
umowne między dostawcami
usług w chmurze obliczeniowej a
konsumentami i małymi przedsiębiorstwami. Mogą one również
ułatwić stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w zakresie, w jakim jest to istotne dla
umów dotyczących usług w
chmurze obliczeniowej.
Wnioski

Komisji

Europejskiej
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dotyczące reformy przepisów o
ochronie danych osobowych, które Parlament Europejski poparł w
zeszłym tygodniu przeważającą
większością
głosów
(MEMO/13/923), stworzą również
warunki, które będą zachęcać do
rozwoju usług w chmurze obliczeniowej. Sprawne przyjęcie reformy
przepisów o ochronie danych
wspierałoby rozwój jednolitego
rynku cyfrowego i pozwoliłoby
konsumentom oraz MŚP w pełni
korzystać z rozwoju usług cyfrowych, w tym usług w chmurze
obliczeniowej.

Wnioskiem w sprawie wspólnych
europejskich przepisów dotyczących sprzedaży Komisja zainicjowała prace nad udoskonaleniem
ram prawnych dotyczących
umów o świadczenie usług w
chmurze
obliczeniowej
(MEMO/13/792). Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży będą obowiązywać w całej
UE na zasadzie dobrowolności.
Będą one obejmować sprawiedliwe i wyważone zasady, z których
będą mogli skorzystać konsumenci i MŚP przy zakupie produktów
cyfrowych, takich jak np. muzyka
czy oprogramowanie, poprzez

pobranie ich z chmury. Grupa
ekspertów wykona określone zadania uzupełniające w kwestiach
wykraczających poza wspólne
europejskie przepisy dotyczące
sprzedaży, aby zadbać o
uwzględnienie innych kwestii
umownych, istotnych z punktu
widzenia usług w chmurze obliczeniowej, w podobnym dobrowolnym instrumencie prawnym.

Do końca stycznia 2014 r. można
wziąć udział w konsultacjach społecznych, których celem jest
wzmocnienie transgranicznej
ochrony konsumentów. Komisja
Europejska podkreśla, że 500 milionów obywateli UE powinno
móc korzystać ze swoich praw w
taki sam sposób, niezależnie od
tego czy robią zakupy u siebie w
kraju, w innym państwie UE, czy
przez internet. Konsultacje są przeznaczone dla konsumentów, reprezentujących ich organizacji i
przedsiębiorców.

Sieć ta ma kluczowe znaczenie dla
zapewnienia ludziom w całej UE
korzystania z równych praw, bez
względu na to, gdzie lub od kogo
dokonują zakupów. Konsultacje
potrwają do 31 stycznia 2014 –
można w nich uczestniczyć za
pośrednictwem strony internetowej.

Komisarz unijny ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: - Poprawa skutecznego wykonywania praw konsumenckich jest
jednym z moich priorytetów. Obecnie
cała Europa jest jednym wielkim pasażem handlowym. Chcę poznać opinię
konsumentów, właścicieli sklepów i
przedsiębiorców na temat sposobu
wzmocnienia ochrony, zwłaszcza w
wymiarze transgranicznym, bez
zwiększania obciążeń administracyjnych.

•

Jakie środki dochodzenia i
interwencji są potrzebne krajowym organom egzekwowania prawa, aby mogły one
skuteczniej współpracować w
zwalczaniu naruszeń prawa
konsumenckiego dotyczących
kilku krajów?

jący w wielu państwach
członkowskich?
Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia w zakresie możliwości finansowania publicznego, zasadniczą kwestią w tych konsultacjach jest odpowiedź na pytanie
czy – i w jaki sposób – ewentualne, bardziej skoordynowane podejście na szczeblu UE mogłoby
pomóc w łączeniu zasobów i wiedzy specjalistycznej oraz przyczynić się do odniesienia sukcesu w
skutecznym wspólnym reagowaniu na naruszenia prawa, które
przynoszą szkodę konsumentom i
przedsiębiorcom w UE. Na poziomie praktycznym przegląd powinien pomóc w opracowaniu lepszych wskaźników, wskazać możliwości udostępniania danych i
doprowadzić do poprawy sposobów egzekwowania prawa.

•

Jakie sankcje są konieczne do
lepszego zapobiegania praktykom naruszania prawa?

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Ile praw dla konsumenta?

Komisja wykorzysta wyniki tego
przeglądu w toczących się aktualnie, otwartych pracach nad poprawą ogólnoeuropejskiej sieci organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów prawnych w
dziedzinie ochrony konsumentów.
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Szczegółowe pytania w ramach
konsultacji publicznych
Konsultacje mają na celu zebranie
opinii na następujące tematy:

•

W jaki sposób organy odpowiedzialne za egzekwowanie
prawa mogą działać skuteczniej i zapewnić lepsze egzekwowanie prawa w celu
zwalczania nadużyć, które
występują powszechnie w
UE, bądź których sprawcą jest
ten sam przedsiębiorca działa-

Kontekst
Na mocy rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie
ochrony konsumentów Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. ustanowiono ogólnoeuropejską sieć
egzekwowania prawa, którą tworzą krajowe organy ochrony konsumentów. Przedmiotem działań
sieci są naruszenia prawa UE, w
które zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie.
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Konkretnym przykładem jest
przedsiębiorca z danego kraju prowadzący sprzedaż na odległość,
który w stosunku do klientów w
innych krajach stosuje nielegalne,
agresywne praktyki handlowe. Od
czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie współpracy w
dziedzinie ochrony konsumentów
w 2007 r. organ krajowy w kraju
UE, gdzie interesy konsumenta są
naruszane, może zwrócić się do
swojego odpowiednika na terytorium państwa członkowskiego, w
którym przedsiębiorca ma swoją

siedzibę, i wezwać go do działania w celu zaprzestania naruszania prawa. Organy te mogą również przekazywać sobie nawzajem
ostrzeżenia na temat wykrytych
nadużyć, które mogą objąć swym
zasięgiem terytorium innych państw.
W coraz większym stopniu przedsiębiorcy konkurujący w tym samym sektorze stosują podobne
techniki marketingowe, wskutek
czego związane z nimi nadużycia

rozprzestrzeniają się w całej UE.
Ponadto w miarę rozwoju nowych kanałów sprzedaży internetowej oraz handlu mobilnego potencjalne nadużycia mogą również rozpowszechniać się szybciej
i dotykać wielu konsumentów w
UE (ponad 50 proc. konsumentów
twierdzi, że najprawdopodobniej
zetkną się z nielegalnymi praktykami handlowymi w Internecie).
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Broń nie obroni
Ponad połowa Europejczyków
opowiada się za bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi posiadania i sprzedaży broni –
wynika z sondażu Eurobarometru.
Komisja Europejska właśnie przygotowała propozycje dotyczące
sposobów ograniczenia przemocy
z użyciem broni palnej. Chodzi
m.in. o zaostrzenie sankcji karnych, przegląd procedur udzielania licencji i nowe metody znakowania broni.
W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie uwagę przyciągały tragiczne w skutkach napaści z bronią w
ręku szczególnie w takich krajach
jak Norwegia, Belgia, Finlandia,
Francja czy Włochy. Problem ten
dotyczy wszystkich krajów, a w
całej Unii co roku ofiarą morderstw z użyciem broni palnej pada ponad tysiąc osób. Nie wiadomo też co się dzieje z pół milionem
sztuk broni palnej, która zarejestrowano jako zgubioną lub skradzioną na terenie UE.
Komisja Europejska przedstawiła
propozycje dotyczące sposobów
ograniczenia przemocy z użyciem
broni palnej w Europie. Komisja
określi działania na szczeblu UE –
ustawodawcze, operacyjne, szkoleniowe i finansowe – na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z problemem nielegalnej broni palnej.
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Z tej okazji Komisja Europejska
opublikowała wyniki sondażu
Eurobarometru, z których wynika, że sześciu na dziesięciu Europejczyków rzeczywiście uważa, że
poziom przestępczości z użyciem
broni palnej w ciągu najbliższych
pięciu lat raczej wzrośnie. Z badania wynika również, że w ujęciu
ogólnym 55 proc. Europejczyków
opowiada się za bardziej rygorystycznymi przepisami określającymi, komu wolno posiadać, sprzedawać lub kupować broń.
- Co tydzień słyszymy o kolejnych
aktach przemocy popełnionych przy
użyciu broni palnej. Tymczasem debata na temat nielegalnego używania
broni i handlu nią w Europie jest
niepokojąco mało ożywiona. Często
bardziej widoczna jest już amerykańska debata na temat walki z tym zjawiskiem, mimo że powinniśmy skupić
się na własnym problemie. W Europie
pozostaje wiele do zrobienia, aby zagwarantować, że pistolety, karabiny i
broń bojowa nie trafią w ręce przestępców - oświadczyła Cecilia
Malmström, unijna komisarz do
spraw wewnętrznych.
Komisja przedstawia w związku z
tym propozycje mające zaradzić
niedociągnięciom istniejącym w
UE. Dotyczą one całego cyklu życia broni: jej produkcji, sprzedaży,
posiadania, handlu nią, jej magazynowania i pozbawiania cech

użytkowych. Propozycje
uwzględniają jednocześnie silne
tradycje legalnego używania broni, np. w sporcie czy do polowania.
Bardziej rygorystyczne ogólnounijne przepisy określające sposób,
w jaki broń palna powinna być
pozbawiana cech użytkowych,
mogą zagwarantować, że wycofana broń nie będzie działała.
Komisja przyjrzy się wspólnej
metodzie znakowania broni palnej za pomocą numerów seryjnych w trakcie produkcji, co pozwoliłoby śledzić broń używaną
przez przestępców.
Konieczne jest rozważenie unijnych przepisów określających
wspólne normy minimalne w odniesieniu do sankcji karnych.
Dzięki temu zapewniony zostanie
odstraszający skutek we wszystkich państwach członkowskich
oraz zlikwidowane luki prawne,
które mogliby wykorzystać handlarze. Takie przepisy mogłyby
określać, które przestępstwa z
użyciem broni palnej powinny
podlegać sankcjom karnym
(nielegalna produkcja, handel,
manipulowanie oznaczeniami,
nielegalne posiadanie broni palnej
i zamiar dostarczania broni palnej), oraz określać właściwy poziom sankcji nakładanych przez
Nr 10 (2013)

państwa członkowskie.
Przemoc z użyciem broni palnej
można również ograniczyć poprzez zaostrzenie przepisów unijnej dyrektywy w sprawie rynku
wewnętrznego dotyczących posiadania broni w państwach członkowskich, na przykład poprzez
ograniczenie dostępu do szczególnie niebezpiecznych modeli broni
w przypadku użytkowania cywilnego. W celu znalezienia konkretnych rozwiązań dokonany zostanie również przegląd procedur
udzielania licencji na broń.
Należy również odpowiednio kontrolować sprzedaż i nielegalną
produkcję broni palnej. Komisja
zgromadzi również więcej infor-

macji na temat nowych wyzwań
technologicznych, takich jak
sprzedaż broni przez internet lub
drukowanie przestrzenne części,
jak również na temat tego, jak
zmniejszyć ryzyko nielegalnego
dostarczania broni palnej przez
służby pocztowe.
Komisja sprawdzi też, w jaki sposób można ograniczyć zagrożenia
związane z przepływem broni z
państw trzecich poprzez pomoc
techniczną, w tym poprzez
wzmocnienie systemów kontroli
eksportu broni w tych państwach,
zamknięcie szlaków przemytniczych i lepsze zarządzanie zapasami broni wojskowej.
Sugestie te zostaną teraz przedys-

kutowane z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami
w celu dokonania oceny poszczególnych możliwości, w tym podjęcia działań legislacyjnych.
Priorytety wybrano w oparciu o
konsultacje z organami ścigania,
ofiarami przemocy z użyciem broni palnej, organizacjami pozarządowymi oraz autoryzowanymi
producentami, dystrybutorami i
użytkownikami broni, jak również w oparciu o wyniki badania
Eurobarometru i odpowiedzi uzyskane w wyniku konsultacji publicznych.
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Zamówienia do Trybunału
Przepisy polskiej ustawy mogą
utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych – uważa Komisja Europejska. Chodzi o zapisy
w prawie zamówień publicznych
dotyczących wykluczania kandydatów. Teraz spór ma rozstrzygnąć Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Wcześniejsze
wnioski – w tym tzw. uzasadniona
opinia skierowana przez KE do
Polski w ubiegłym roku - nie przyniosły zmiany sytuacji.
Komisja Europejska postanowiła o
wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko
Polsce w związku z niewłaściwą
implementacją przepisów dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
Komisja jest zdania, że przepisy
polskiej ustawy – Prawo zamówień publicznych mogą znacznie
utrudniać dostęp do rynków zamówień publicznych. Zgodnie z
tymi przepisami z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza
się podmioty gospodarcze, które

Biuletyn Europejski

wyrządziły szkodę, nienależycie
wykonując uprzednie zamówienie, lub z którymi dana instytucja
zamawiająca rozwiązała umowę
w sprawie uprzedniego zamówienia z powodu okoliczności, za
które ten podmiot ponosi odpowiedzialność. To automatyczne
wykluczenie stosuje się również
w przypadkach, w których podmiot gospodarczy nie działał w
celowy ani nawet niestaranny
sposób. Takie podstawy wykluczenia związane z kwalifikacjami
zawodowymi podmiotu gospodarczego nie figurują w wyczerpującym wykazie tego typu podstaw zawartym w dyrektywie
2004/18/WE i mogą być przyczyną dyskryminującego traktowania. Z powyższych względów Komisja uważa, że Polska nie zastosowała się do wymogów unijnego
prawa zamówień publicznych.
We wrześniu 2012 r. Komisja skierowała do władz Polski uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) (zob. MEMO/12/708). W
grudniu 2012 r. Trybunał Spra-

wiedliwości UE wydał wyrok w
podobnej sprawie (C-465/11), w
którym potwierdził wyżej wymienione stanowisko Komisji. Do tej
pory jednak władze Polski nie
przedsięwzięły niezbędnych środków ustawodawczych.
Dodatkowe informacje:
Na temat październikowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego – zob. MEMO/13/907.
Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/12/12.Aktualne informacje
na temat postępowań w sprawie
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym
państwom członkowskim można
znaleźć na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/community_
law/index_pl.htm
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Europa w erze cyfrowej
Europa osiągnęła już 100 proc.
zasięgu podstawowej łączności
szerokopasmowej – wynika z najnowszych danych. Komisja Europejska podkreśla, że stało się
wcześniej niż zakładano. Następny krok to szybki internet szerokopasmowy dla wszystkich. KE
właśnie uruchomiła serwis broadbandforall.eu, gdzie można szybko sprawdzić, jak skorzystać z
łączy satelitarnych.
Dzięki temu, że satelitarne usługi
szerokopasmowe są już dostępne
na terenie całej UE, każde gospodarstwo domowe w UE może
dziś mieć podstawowe połączenie
szerokopasmowe z internetem.
Łącza satelitarne są teraz dostępne we wszystkich 28 państwach
członkowskich, zatem każdy obywatel UE może obecnie kupić
abonament na takie połączenie
internetowe. Dotyczy to także
trzech milionów osób, które pozostają jeszcze poza zasięgiem stacjonarnych lub ruchomych sieci
szerokopasmowych.
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes wyraziła
zadowolenie z tego przełomowego osiągnięcia, jakim jest realizacja jednego z najważniejszych celów Europejskiej agendy cyfrowej.
Moje motto brzmi: wszyscy Europejczycy w erze cyfrowej. Teraz każdy
mieszkaniec Europy ma realną szansę, by dołączyć do cyfrowej rzeczywistości. Musimy jeszcze wyrównać
szanse dostępu do sieci i poprawić ich
jakość, ale możliwość korzystania z
internetu jest już dostępna dla
wszystkich. (…) Dzięki dodatkowemu zasięgowi zapewnianemu przez
satelitarne usługi szerokopasmowe
osiągnęliśmy nasz cel na 2013 r. szerokopasmowy internet dla wszystkich. To wspaniała wiadomość dla
obywateli UE.

Na koniec 2012 r. 99,4 proc. gospodarstw domowych w UE miaStr. 6

ło dostęp do zasięgu podstawowej, stacjonarnej bądź ruchomej,
łączności szerokopasmowej. Na
obszarach wiejskich taki dostęp
miało 96,1 proc. gospodarstw.
Wśród pozostałych 0,6 proc. gospodarstw (czyli ok. 3 mln obywateli) było jednak wiele rodzin i
przedsiębiorstw na odizolowanych obszarach lub w regionach
wiejskich, w których budowa stacjonarnych lub ruchomych łączy
szerokopasmowych jest bardziej
utrudniona i kosztowna.
Komisarz Kroes mówi: Unia Europejska przestrzega zasady neutralności technologicznej, jednak dla mieszkańców najbardziej odizolowanych
rejonów najlepszą opcją uzyskania
połączenia z internetem jest łącze
satelitarne, i tak prawdopodobnie już
pozostanie.
Wielu Europejczyków nie wie, że
może korzystać z szerokopasmowych łączy satelitarnych. Dlatego
Neelie Kroes uruchomiła serwis
broadbandforall.eu prowadzony
przez Europejskie Stowarzyszenie
Operatorów Satelitarnych
(ESOA), w którym obywatele mogą szybko sprawdzić, jak skorzystać z szerokopasmowych łączy
satelitarnych.
Usługi dla Europejczyków zapewnia 148 satelitów. Podstawowy pakiet można nabyć już za 10
euro miesięcznie, a ceny pakietów
z prędkością 20 Mbps zaczynają
się od 25 euro. Średnia cena anteny satelitarnej to ok. 350 euro
(przy abonamencie typu premium
cena anteny może być niższa).
Neelie Kroes ostrzega jednak, że
podstawowe łącza szerokopasmowe to za mało - do pełnego osiągnięcia celu, jakim jest łączność na
całym kontynencie, niezbędny jest
szerokopasmowy internet o większych prędkościach. – Europa potrzebuje błyskawicznie działających
łączy. Nie możemy pozwolić na to, by

część naszych przedsiębiorstw i obywateli pozostała w tyle. Teraz, gdy
mamy już wszędzie dostęp do podstawowych łączy szerokopasmowych,
musimy niezwłocznie skoncentrować
się na inwestycjach w nowe, szybkie
sieci.
Dostęp do niezawodnych łączy szerokopasmowych o większych prędkościach (30 Mbps i 50 Mbps) po przystępnych cenach jest niezbędnym
warunkiem rozwoju gospodarczego
Europy. Bez takiego dostępu niemożliwy jest rozwój następnej generacji
produktów i usług cyfrowych, takich
jak telewizja hybrydowa, e-zdrowie,
przetwarzanie w chmurze i inteligentne samochody.
Kontekst
Przedstawiony przez Komisję
pakiet w sprawie łączności na
całym kontynencie, mający
wzmocnić jednolity rynek telekomunikacyjny, ma na celu stworzenie silnych europejskich liderów
w innych obszarach ekosystemu
cyfrowego. Przykładowo, za sprawą takich środków, jak system
jednolitego zezwolenia, prawo do
prowadzenia działalności w jednym państwie członkowskim będzie rozciągało się na wszystkie
państwa UE. Nada to w szczególności impuls do rozwoju technologii transgranicznych, takich jak
technologie satelitarne. Przy
wspólnych ramach i strukturze
zarządzania opartej na współpracy nie trzeba będzie załatwiać
formalności urzędowych w każdym państwie z osobna.
Nowoczesne satelity dostarczające dwukierunkowy szerokopasmowy internet w paśmie Ka zapewniają prędkości pobierania
danych do 20 megabitów na sekundę.
Eutelsat i Astra należą do światowych liderów w branży satelitarnych usług szerokopasmowych.
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Obecnie ponad 250 satelitów nadaje z orbity geostacjonarnej przeszło 20 tys. kanałów telewizyjnych. Operatorami ok. 148 z tych
satelitów są europejskie przedsiębiorstwa należące do ESOA.
Ponadto Komisja sfinansowała
dwie inicjatywy wspierające budowę szerokopasmowych łączy
satelitarnych w regionach Europy.
W projektach tych uczestniczy 43
partnerów z 16 państw członkowskich. W ramach inicjatyw SABER i BRESAT władze krajowe i
regionalne współpracują z czołowymi przedstawicielami branży
satelitarnej, aby podnieść świadomość w tej dziedzinie, dzielić się
najlepszymi praktykami dotyczącymi wykorzystania środków,
analizować przeszkody technologiczne i poszukiwać wspólnych
rozwiązań.
Łączność jest kluczowym elementem szerszego ekosystemu cyfrowego w UE, obejmującego producentów sprzętu, przedsiębiorstwa
internetowe, inteligentne przedmioty, sprzedaż hurtową i detaliczną, logistykę, europejskie treści kreatywne, edukację i cyfrowe
usługi publiczne. We wrześniu
Komisja przedstawiła pakiet mający wzmocnić jednolity rynek
telekomunikacyjny, w szczególności pobudzić inwestycje w
szybkie łącza szerokopasmowe
(zob. IP/13/828 i MEMO/13/779)
Na czym polegają satelitarne
usługi szerokopasmowe?
Internet z satelity, nazywany też
satelitarnymi usługami szerokopasmowymi, to dwukierunkowe
szybkie połączenie z internetem
za pośrednictwem satelitów komunikacyjnych. Takie połączenie
odbywa się bez udziału stacjonar-

nych linii telefonicznych czy innej
infrastruktury naziemnej. Satelitarne usługi szerokopasmowe są
dziś w dużej mierze porównywalne z łączami szerokopasmowymi
DSL pod względem kosztów i
osiąganej jakości. Ceny podstawowych pakietów takich usług zaczynają się już od 10 euro miesięcznie. Łącza światłowodowe i
kablowe umożliwiają wyższą
prędkość pobierania danych, ale
w przeciwieństwie do łączy satelitarnych nie są dziś dostępne dla
wszystkich użytkowników. Z tego względu internet z satelity jest
dziś szczególnie atrakcyjny na
obszarach odizolowanych, na których zasięg sieci stacjonarnych lub
ruchomych jest słaby bądź nie ma
zasięgu żadnych sieci.
Jakiego rodzaju wsparcie publiczne jest dostępne na cele dalszego
rozwoju łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich?
Budowa szerokopasmowych łączy internetowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nadal jest finansowana ze środków publicznych. Komisja wydała korzystne
wytyczne dotyczące pomocy państwa, aby państwa członkowskie
mogły rozwijać sieci szerokopasmowe bez szkody dla konkurencji.
Wsparcie dla internetu szerokopasmowego będzie dostępne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a ICT będą teraz priorytetem
unijnych funduszy strukturalnych. Ze środków publicznych na
ten cel będzie można korzystać
także w ramach nowych wytycznych w zakresie pomocy państwa
na rzecz łączności szerokopasmowej (zob. IP/12/1424).

Jakie są następne cele Komisji
dotyczące internetu szerokopasmowego?
Usługi cyfrowe przyszłości - od
telewizji hybrydowej po przetwarzanie w chmurze i e-zdrowie - w
coraz większym stopniu uzależnione są od szybkich i skutecznych szerokopasmowych łączy
internetowych. Wzrasta też znaczenie takiej łączności dla całej
naszej gospodarki: szacuje się, że
wzrost nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu o 10 proc. powoduje wzrost
PKB o 1-1,5 proc. Europejska
agenda cyfrowa ma wprowadzić
wszystkich Europejczyków w erę
cyfrową i zapewnić konkurencyjność UE w XXI wieku. Aby stało
się to rzeczywistością, niezbędne
są szybkie łącza i realizacja celów
Europejskiej agendy cyfrowej w
zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu:

•

podstawowy szerokopasmowy dostęp do internetu dla
wszystkich do 2013 r.:

•

sieci nowej generacji (NGN)
(co najmniej 30 Mbps) dla
wszystkich do 2020 r.;

•

50 proc. gospodarstw domowych mających abonament na
łącza o prędkości nie mniejszej niż 100 Mbps

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Internetowa kontrola
Ponad 300 stron internetowych
oferujących gry, e-booki, filmy i
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muzykę – w tym 10 z Polski –
prześwietliła Komisja Europejska

pod kątem ochrony praw konsumentów. Okazało się, że ponad
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połowa nie spełnia unijnych standardów – ich właściciele m.in. nie
oferują nabywcom możliwości
reklamacji, nie podają danych
kontaktowych. W niektórych
przypadkach gry reklamowane
jako „bezpłatne” wymagały wniesienia opłaty na dalszym etapie.
W wyniku wspólnej akcji państw
członkowskich UE oraz Komisji
Europejskiej 116 stron internetowych, które sprzedają gry, książki, filmy i muzykę w formie cyfrowej, zostało dostosowanych do
unijnych przepisów ochrony konsumenta.
Neven Mimica, unijny komisarz
ds. polityki konsumenckiej, powiedział: - Egzekwowanie praw konsumentów, także w szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym, jest
moim priorytetem. Cieszę się, że w
ramach tej akcji kontrolnej rozwiązano niektóre z najistotniejszych problemów związanych z pobieraniem treści
cyfrowych. Jeszcze rok temu sytuacja
była nie do zaakceptowania - niezgodnych z przepisami było ponad 50
proc. stron internetowych. Odsetek
ten spadł obecnie do 20 proc. i oczekujemy dalszej poprawy. To duży postęp, ale będziemy starali się osiągnąć
jeszcze lepsze rezultaty.
Tę poprawę ochrony konsumenta
zawdzięczamy tzw. „akcji kontrolnej”, czyli ogólnounijnej kontroli stron internetowych, która
ma na celu wykrycie przypadków
naruszenia prawa ochrony konsumentów oraz zapewnienie jego
przestrzegania. Kontrola stron
internetowych sprzedających treści cyfrowe odbyła się latem 2012
r. Organy krajowe sprawdziły
łącznie 330 stron internetowych
mających znaczny udział w rynku. W wyniku szczegółowego
badania tych stron organy krajowe stwierdziły, że w sumie 172
spośród nich jest niezgodnych z
przepisami o ochronie konsumenta. Krajowe urzędy skontaktowały
się z firmami prowadzącymi te
strony i wezwały je do dostosowania tych serwisów do przepi-
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sów UE. Dotychczas poprawiono
116 stron internetowych. W przypadku 49 stron prowadzone jest
dalsze postępowanie, w 5 przypadkach naruszenia prawa były
mniejszej wagi, więc nie wszczynano postępowania, natomiast 2
strony już nie istnieją. W wyniku
tej interwencji, którą przeprowadziły organy odpowiedzialne za
egzekwowanie prawa w państwach członkowskich UE, obecnie 80 proc. z 330 stron internetowych jest zgodnych z unijnym
prawem ochrony konsumenta.
Co dokładnie kontrolowano?
Sprawdzano, czy na stronach internetowych można łatwo znaleźć
informacje o głównych cechach
produktów i czy informacje te nie
są podane „drobnym drukiem”.
Kontrola dotyczyła też zamieszczania na stronach adresów email, na które można zgłaszać
pytania i skargi, a także stosowania uczciwych warunków umów.
Wykryto następujące główne problemy:

•

nieuczciwe warunki umów
pozbawiające konsumenta
prawa do podejmowania
środków prawnych lub prawa
do odszkodowania w przypadku gdy produkt nie działa;
• niejasne informacje na temat
prawa do odstąpienia od
umowy: ze względu na kwestie techniczne związane z
pobieraniem treści cyfrowych
ich sprzedawcy powinni informować konsumentów
przed zakupem, że nie można
anulować rozpoczętego pobierania - takich informacji brakowało na 42 proc. sprawdzonych stron internetowych;
• brak obowiązkowych informacji o tożsamości sprzedawcy, w szczególności brak jego
adresu e-mail, co pozbawia
konsumentów skutecznej
możliwości kontaktu.
Oprócz przeprowadzenia akcji
kontrolnej Komisja Europejska

zleciła wykonanie uzupełniającego badania
, które wykazało,
że na stronach internetowych nie
podaje się informacji o możliwych ograniczeniach geograficznych lub też informuje się o nich
tylko w ograniczonym zakresie.
Takie informacje są niezbędne dla
konsumentów podróżujących do
innych państw UE, gdyż zwykle
osoby te spodziewają się, że będą
miały dostęp do swoich treści
cyfrowych i będą mogły z nich
korzystać bez przeszkód w obrębie całego jednolitego rynku.
Badanie ujawniło również, że gry
reklamowane jako „bezpłatne”
często wymagały wniesienia
opłaty na dalszym etapie, chociaż
nie było to jasno powiedziane na
samym początku. Takie praktyki
często skierowane są bezpośrednio do najbardziej wrażliwej grupy konsumentów - do dzieci, doprowadzając do sytuacji, w których rodzice musieli zapłacić
ogromne rachunki, po tym jak
pozwolili dzieciom grać na swoich telefonach.
Dalsze działania
W stosunku do 49 stron internetowych, które nadal nie są zgodne z
przepisami, toczą się krajowe postępowania administracyjne lub
sądowe. Ponadto analizowana
jest kwestia płatności w trakcie
gry, aby zapewnić konsumentom
lepsze informacje i uniknąć nieproporcjonalnych i niespodziewanych opłat, które powstają w
przypadku korzystania z gier w
tym systemie płatności przez
dzieci.

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Infrastruktura kultury - MKiDN
Celem programu jest poprawa
warunków funkcjonowania,
rozszerzenie i wzbogacenie
oferty instytucji i organizacji
zajmujących się działalnością
kulturalną oraz edukacyjną w
zakresie kultury.
Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet „Infrastruktura kultury”
Priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
Priorytet „Infrastruktura domów
kultury”
Kto może wziąć udział w konkursie:

4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy
prowadzące publiczne szkoły
artystyczne, w przypadku szkół
nie prowadzących odrębnej księgowości;

14 000 000 zł (Infrastruktura szkolnictwa artystycznego)

5) podmioty będące organami
prowadzącymi niepubliczne
szkoły artystyczne, w przypadku
szkół nie prowadzących odrębnej
księgowości;

I nabór - 30 listopada 2013 r.

6) placówki zapewniające opiekę
i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

1) uczelnie artystyczne;

7) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

2) publiczne szkoły artystyczne;

Budżet:

3) niepubliczne szkoły artystyczne;

28 000 000 zł (Infrastruktura kultury)

8 000 000 zł (Infrastruktura domów kultury)
Terminy składania wniosków

We wszystkich programach
MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI
Więcej informacji:
http://www.mkidn.gov.pl/pages
/stronaglowna/finanse/programyministra/programy-mkidn2014/rozwoj-infrastrukturykultury/informacje-ogolne.php

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000920

Nabór wniosków do POIG, Poddziałania 6.5.2
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 3 sierpnia 2012 r. do wyczerpania alokacji na dany konkurs
Miejsce składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy
składać
bezpośrednio
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki
Kto może składać wnioski: Celem Poddziałania 6.5.2 jest
wzmocnienie konkurencyjności
gospodarki poprzez poprawę
wizerunku polskiej gospodarki
wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych oraz wypromowanie polskich specjalności eksportowych.
Biuletyn Europejski

Uruchamiany konkurs dotyczy
dofinansowania udziału przedsiębiorców w branżowym programie
promocji dla:
•
branży produkcji sprzętu
medycznego i aparatury
pomiarowej
•
branży ochrony i zachowania zabytków
Na co można otrzymać dofinansowanie: Uruchamiany konkurs dotyczy dofinansowania udziału
przedsiębiorców w branżowym
programie promocji dla branż:
•
produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
•
ochrony i zachowania zabytków.

nia projektu: Wielkość pomocy
na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 proc. poniesionych wydatków kwalifikujących się do
objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Przewidziana alokacja środków
wynosi:
7 500 000,00 zł - dla branży produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
3 500 000,00 zł - dla branży ochrony i zachowania zabytków

Maksymalna kwota dofinansowa-
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Więcej informacji:
http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_w_

Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym"
lionów złotych i nie więcej niż
160 milionów złotych
Minimalna kwota wsparcia na
inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym wynosi 2,4 miliona
złotych.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako
Instytucja Wdrażająca, Działanie
4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 , działając na
podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, ogłasza II w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w
ramach Działania 4.4 „Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Każdy projekt musi generować
efekt w postaci wprowadzenia na
rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub
znacząco ulepszonego produktu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków
dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl

Budżet Działania wynosi 1 628
516 989 EUR

Okres przypadający na ocenę
wniosku o dofinansowanie oraz
poinformowanie wnioskodawców
o wynikach oceny wynosi około 4
miesiące od daty zamknięcia naboru wniosków.

w terminie: od 4 do 29 listopada 2013 r.
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale
innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych
na świecie nie dłużej niż 3 lata
bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający
15%. W przedmiotowym naborze
ciężar oceny innowacyjności w
składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i
średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a
w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota środków przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w
ramach II w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi 500 000 000,00
PLN

Poziom i wysokość wsparcia
wynosi od 40% do 70% wartości
kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

•

całkowita wartość projektu
nie może przekroczyć 50 milionów euro,

•

wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 mi-

Maksymalna kwota wsparcia dla
jednego przedsiębiorcy na jeden
projekt wynosi:

•

na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,

•

na część doradczą – 1 milion
złotych,
na część szkoleniową – 1 milion
złotych.

Sposób przygotowania i składania wniosków:
Wnioskodawca wypełnia wniosek
o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), udostępnionej na stronie internetowej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie uważa
się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Więcej informacji:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/600
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Nabór wniosków do POKL, Działania 1.2
Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich prowadzi nabór wniosków do przeprowadzenia trzech
pilotaży w ramach projektu systemowego "Kompleksowe formy
reintegracji
społecznozawodowej w środowisku lokalnym": Pilotaż I Model Lokalnej
Współpracy, Pilotaż II Regionalne Platformy Współpracy oraz
Pilotaż III System Certyfikacji
Klubów Integracji Społecznej.
Projekt „Kompleksowe formy
reintegracji
społecznozawodowej w środowisku lokalnym” jest realizowany w ramach
Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej, Programu Kapitał
Ludzki.
Termin składania wniosków:
Nabór wniosków trwa od 12
sierpnia 2013 r. do dnia wyczerpania puli wniosków przewidzianych do dofinansowania.
Kto może składać wnioski:
Podmioty uprawnione do realizacji pilotażu
Typ realizowanych projektów:
-rozbudowa systemu monitorowania i oceny efektywności działań a także prognozowania sytuacji w obszarze pomocy społecznej m. in. poprzez prowadzenie i
upowszechnianie badań, ekspertyz i analiz powiązanych z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym
- tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej
- podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji pomocy i
integracji społecznej z zakresu

nowych standardów usług
świadczonych przez instytucje
pomocy i integracji społecznej
- opracowanie standardów i procedur współdziałania i wymiany
informacji pomiędzy kadrami
pomocy i integracji społecznej
oraz kadrami instytucji rynku
pracy w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji
zawodowej
- poszerzanie oferty instytucji
pomocy i integracji społecznej w
zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej (w
tym m.in. budowa krajowego
systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji społecznej oraz systemu
doradztwa na rzecz ekonomii
społecznej
- rozwój narzędzi i systemów
informatycznych (dla instytucji
pomocy społecznej oraz zintegrowanych systemów dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej)
- upowszechnianie systemów
informatycznych zwiększających
dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej (w
tym również dostęp dla osób niepełnosprawnych)
- budowa i ulepszanie systemu
koordynacji oraz przekazywania
informacji i danych między instytucjami działającymi w obszarze
polityki społecznej i rynku pracy
- identyfikacja i promocja najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji spo-

łecznej
Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przeprowadzenie pilotażu będą przyjmowane w siedzibie Beneficjenta:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697
Warszawa,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15-16.15
Sposób składania wniosków:
Wnioski można składać osobiście,
kurierem lub pocztą.
i
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Dokumentacja dot. naboru wniosków dostępna jest na stronie internetowej Beneficjenta projektu
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wzór umowy o dofinansowanieDokumentacja dot. naboru wniosków dostępna jest na stronie internetowej Beneficjenta projektu
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Inne ważne informacje
Ważne informacje:
Osobą upoważnioną do udzielania
wszelkich informacji dot. naboru
wniosków jest pan Sebastian Musioł, Kierownik Projektu.
Kontakt:
tel. (22) 237 00 57
e-mail: Sebastian.Musiol@crzl.gov.pl

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.mpleksowe_formy_reintegracji_spoleczno_spx
Biuletyn Europejski
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Nabór wniosków do POIŚ, Działania 1.1
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko ogłasza nabór w
trybie konkursowym wniosków
o dofinansowanie z Funduszu
Spójności w ramach Priorytetu I
Gospodarka wodno-ściekowa
( k o n k u r s
n r
11/POIiŚ/1.1/10/2013).

Rodzaj projektów podlegających
dofinansowaniu.
1) budowa lub modernizacja
oczyszczalni ścieków komunalnych
2) budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej

Rodzaj podmiotów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie.
1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
2) podmioty świadczące usługi
wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracjach
z przedziału 10 - 15 tys. RLM oraz
powyżej 15 tys. RLM

jektów w ramach priorytetu I ze
środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości
wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013 r. do
31 grudnia 2013 r. w godzinach
9.00 – 15.00.

Poziom dofinansowania projektów.
Poziom współfinansowania pro-

Więcej informacji:
http://pois.nfosigw.gov.pl/nabory-wnioskow/art,20,nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-1-1-poiis.html

Nabór wniosków do POIŚ, Działania 9.3
Ministerstwo Gospodarki w dniu
30.10.2013 r. zaakceptowało przedłużenie naboru wniosków o
dofinansowanie do dnia
31.12.2013 r. w ramach działania
9 . 3
k o n k u r s u
n r
2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej - plany gospodarki
niskoemisyjnej - PGN.
Ostateczny termin składania
wniosków o dofinansowanie w
Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
31.12.2013r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie
nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub
kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji
(wpływu) ww. dokumentacji w
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kancelarii NFOŚiGW.

misyjnej dla gminy/związku
gmin wraz ze stworzeniem w
gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki
energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów
gospodarki niskoemisyjnej, a
także informowanie i promocja zapisów wynikających z
planów.

Rodzaj projektów podlegających
dofinansowaniu w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany
gospodarki niskoemisyjnej:

•

•

Dofinansowaniu podlegają
wszystkie projekty zgodne z
celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
sporządzanie/aktualizowanie planów
gospodarki niskoemisyjnej w
gminach.
Wsparcie udzielane będzie na
działania nieinwestycyjne:
opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoe-

Rodzaj podmiotów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie w
ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej – plany
gospodarki niskoemisyjnej:

•

Uprawnionymi do składania
wniosków są jednostki samoNr 9 (2013)

rządu terytorialnego oraz ich
grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.
Kwota środków przeznaczona na
dofinansowanie projektów w
ramach Działania 9.3; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:
W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę

10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego
kraju.
Minimalna wartość projektu
mogącego ubiegać się o dofinansowanie: nie dotyczy
Poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania
się o dofinansowanie znajdują się
w Regulaminie konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Ocena
będzie kończona sukcesywnie.
Warunkiem udzielenia dofinansowania dla projektów wyłonionych w ramach konkursu jest
akceptacja zmiany Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko przez Komisję Europejską.

Więcej informacji:
http://europedirect.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-pn-%E2%80%9Ejestemobywatelem-europy%E2%80%9D-do-18-pa%C5%BAdziernika-2013-r

Nabór wniosków do Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizm
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) ogłosiło nabór
wniosków o dofinansowanie z
funduszy norweskich. Wsparcie
można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze
Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie
handlowi ludźmi oraz migracjom
grup
przestępczych".
Nabór przeznaczony jest dla projektów, których głównym celem
jest:

1.

2.

Rozwój i doskonalenie
struktur, systemów i wyposażenia technicznego w
celu poprawy wdrażania
dorobku Schengen,
Zwiększone zdolności
służb w zapobieganiu i
zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorgani-

zowanej, w tym handlu
ludźmi i migracji grup
przestępczych,
Wzmocniona współpraca
między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi,
przy udzielaniu pomocy
ofiarom handlu ludźmi.

stytucje z sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaangażowane w sprawy
związane z zapobieganiem, dochodzeniem i ściganiem przestępczości, bezpieczeństwem publicznym lub przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom
handlu ludźmi.

W ramach wskazanych celów
wspierane będą następujące działania:

Minimalna kwota dofinansowania
to 717 893 zł, zaś maksymalna
kwota dofinansowania to 8 445
800 zł. Wnioski można składać od
30 września 2013 r. do 8 stycznia
2014 r. do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych - Operatora programu. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie Minister-

3.

1.
2.
3.

Szkolenia,
Organizacja konferencji,
wizyt studyjnych, seminariów, itp.,
Rozwój struktur i systemów.

stwa Spraw Wewnętrznych

O dofinansowanie ze środków
Programu mogą ubiegać się in-

Więcej informacji:
https://www.eog.gov.pl/Nabory_wnioskow/Ogloszenia_o_konkursach/Strony/Nabor_Wspolpracy_w_o
bszarze_Schengen_oraz_walki_z_przestepczoscia_01102013.aspx
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Europejskie Wykłady Otwarte w listopadzie
Wykłady otwarte mają na celu
zwiększenie
wiedzy
warszawiaków na temat procesu
int egra c ji P ol sk i z U nią
Europejską,
a
w
tym
pozyskiwania środków z jej
budżetu. Spotkania odbywają się
w każdy czwartek o godz. 12.00
w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna przy ul. Smolnej 4, w Sali
konfernecyjnej —(wejście od ul.
Kruczkowskiego 5). Jednocześnie
przypominamy, że czwartkowe
spotkania
wymagają
wcześniejszej rejestracji pod

adresem:
wyklady_europejskie@um.warsza
wa.pl.

Informacje o terminach wykładów
można znaleźć także w Wydziałach Obsługi Mieszkańców
wszystkich dzielnic m. st. Warszawy.
Europejskie Wykłady Otwarte
prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu m.st.

Warszawy oraz Ośrodek Debaty
Międzynarodowej MSZ.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa włączył się
do organizacji spotkań realizowanych w ramach Europejskich Wykładów Otwartych.

Źródło: Biuro Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy

Więcej informacji:
http://europedirect.um.warszawa.pl/index.php

Poszukują partnerów/ zapraszają do projektów — Europe Direct
Na stronie internetowej Punktu
Informacji Europejskiej Europe
Direct —Warszawa dokładnie w
zakładce „Projekty partnerskie”
mogą Państwo znaleźć zaproszenia instytucji zagranicznych, poszukujących partnerów między-

narodowych, do wspólnej realizacji projektów. W celu zasięgnięcia
głębszej informacji o instytucjach
poszukujących i kontaktowych,
prosimy o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa. Chętnie wspiera-

my ta kż e inf or ma cj ą os oby/instytucje planujące realizację
projektów międzynarodowych.

Źródło: Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct

Więcej informacji:
http://europedirect.um.warszawa.pl/content/poszukiwanie-partner%C3%B3w

Poszukują partnerów/ zapraszają do projektów—EURODESK
Wczuj się w rolę starożytnych
bohaterów - Messena

oraz poznawania sztuki i kultury
starożytnej Grecji.

Office of Public Entity “Ancient
Messene” zaprasza młodzieżowe
grupy teatralne do udziału w
Międzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu Dramatu Starożytnego.

Zainteresowane grupy teatralne
powinny przesłać na wskazany
poniżej adres mailowy opis swojej
działalności, zdjęcie oraz tekst
sztuki, którą zamierzają przedstawić. Uwaga: opłata za udział w
festiwalu wynosi 20 euro. Organizatorzy zapewniają wyżywienie
w dniu wystąpienia oraz 2 noclegi. Uczestnicy muszą dojechać do
Grecji na własny koszt

E-mail: edre@messini.gr
Deadline: 22-11-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1383
———————————————Jak zarządzać organizacją - warsztaty w Łowiczu (29-10-2013)
Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w bezpłatnych
warsztatach dotyczących księgowo-prawnych podstaw zarządzania wiejską organizacją pozarządową.

Gdzie: Messene (Grecja)
Kiedy: 31 marca - 10 kwietnia
2014
Kontakt: George Davillas

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego
zarządzania swoimi organizacjami

Głównym celem festiwalu jest
promowanie wśród młodych ludzi sztuki starożytnej. Każda z
grup będzie mieć możliwość zaprezentowania swojego przedstawienia teatralnego oraz zapoznać
się z działalnością grup z całej
Europy. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń
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w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i rachunkowe.
Warsztaty skierowane są do członków zarządów wiejskich organizacji pozarządowych, nie do księgowych.
Gdzie: Łowicz
Kiedy: 28 listopada - 1 grudnia
2013
Kontakt: Monika SłotwińskaŁychota
E-mail: mslotwinska@fww.org.pl
Deadline: 04-11-2013
Więcej informacji:
http://www.fundacjawspomagan
iaw
———————————————
Znajdź partnera do wymiany seminarium kontaktowe w Macedonii (29-10-2013)
Należysz do grupy lub organizacji
młodzieżowej, która chciałaby zrealizować wymianę młodzieży?
Znajdź partnera do projektu podczas seminarium kontaktowego w
Macedonii.
Głównym celem seminarium jest
umożliwienie zdobycia bezpośrednich kontaktów i nawiazania
współpracy z organizacjami z kilkunastu krajów. Do udziału w seminarium zaproszeni są Ci, którzy
zamierzają realizować Wymiany
Młodzieżyw nowym programie
Erasmus +.
Zaproszenie skierowane jest do
osób pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian
młodzieżowych.
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Gdzie: Macedonia
Kiedy: 15-19 grudnia 2013
Kontakt: Magdalena Malinowska
E-mail: mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 15-11-2013
więcej infromacji:
http://www.mlodziez.org.pl/szko
lenia/seminarium-kontaktowereal-deal-0
———————————————
Co dała Ci wymiana - spotkanie w
Konstancinie (30-10-2013)
Brałeś udział w wymianie lub inicjatywie młodzieżowej w ramach
Programu „Młodzież w działaniu”? Chcesz podzielić się doświadczeniami i zainspirować do
dalszych działań? To spotkanie
dla Ciebie.
Spotkanie ma być giełdą metod i
narzędzi, przestrzenią prezentacji
wykorzystywanych, sprawdzonych w praktyce metod, narzędzi
pracy z młodymi ludźmi oraz rozwój kompetencji i wiedzy uczestników.
Zaproszenie skierowane jest do
koordynatorów, członków grup,
uczestników projektów zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w
Akcji 1. (Wymiany Młodzieży,
Inicjatywy Młodzieżowe, Młodzież w Demokracji) oraz Akcji
3.1 (Wymiany Młodzieży).
Gdzie: Konstancij-Jeziorna
k/Warszawy
Kiedy: 13-15 grudnia 2013
Kontakt: Grzegorz Kucharyk
E-mail: gkucharyk@frse.org.pl
Deadline: 15-11-2013
Więcej informacji:

http://www.mlodziez.org.pl/szko
lenia/spotkanie———————————————
Siła edukacji pozaformalnej szkolenie w Chorwacji (29-102013)
Wiesz, jakie znaczenie ma edukacja pozaformalna w pracy z młodzieżą? Chcesz poznać różne metody i narzędzia pracy i dowiedzieć się, jak wykorzystują je inni
pracownicy młodzieżowi.
Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, w jaki sposób
można skutecznie wykorzystywać
narzędzia edukacji pozaformalnej
w pracy z młodzieżą; zbadanie
znaczenia i roli różnych metod
edukacyjni oraz przemyślenie
praktyk stosowanych w pracy z
młodzieżą oraz ich ulepszenie.
Szkolenie skierowane jest do osób
bezpośrednio pracujących z młodzieżą i chcących realizować projekty w ramach programu
„Młodzież w działaniu”.
Gdzie: Chorwacja
Kiedy: 15-19 stycznia 2014
Kontakt: Magdalena Malinowska
E-mail: mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 10-11-2013
Więcej informacji:
http://www.mlodziez.org.pl/szk
olenia/kurs-szkoleniowy-powernon-formal-education-7
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ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

INFORMACJE O PROJEKCIE
Wartość całkowita projektu: 654
620,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 654 620,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

- udział 84 osób w kursie języka
angielskiego, zakończonym egzaminem Cambridge,

Program Operacyjny: Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie
uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie
kompetencji osób dorosłych w
zakresie ICT i znajomości języków
obcych
Planowany okres realizacji projektu: 02.09.2013-30.06.2015

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu u 240 dorosłych
osób (184 kobiety i 56 mężczyzn),
pracujących mieszkańców Warszawy poprzez:

- udział 120 osób w wieku 50+ w
kursie komputerowym ECDL Start,
zakończonym egzaminem
- udział 36 osób w kursie komputerowym ECDL Core, zakończonym
egzaminem,
- udział 60 osób w wieku 50+ w
kursie umiejętności internetowych,
zakończonym certyfikatem.

- mieszkańcy m.st. Warszawy
posiadający status osoby zatrudnionej, z własnej inicjatywy zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności językowych oraz kompetencji z zakresu
ICT,
- będący w szczególnej sytuacji na
rynku pracy – min. 50% grupy docelowej stanowią osoby powyżej
50. r. ż.,
- preferowane osoby z wykształceniem max. średnim.
Łącznie 240 osób weźmie udział w
formach wsparcia: kursie języka
angielskiego
(4 semestry), zakończonym egzaminem Cambridge, bądź kursie komputerowym ECDL na poziomie
Start lub Core. Dodatkowo 60 osób
w wieku 50+ weźmie udział w kursie umiejętności internetowych.

Grupa docelowa:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. +48 22 443 03 69 lub +48 22 443 07 80
fax. +48 22 443 03 68
e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl/europe-direct
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