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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 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponadto będą mogli Państwo w nim znaleźć oferty
współpracy instytucji i organizacji poszukujących partnerów do konferencji i projektów międzynarodowych.
Prezentujemy Państwu także projekt pt. ACTIV 50+ instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników,
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Legenda:
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Aktualne konkursy , warsztaty, szkolenia
Oferty instytucji i organizacji poszukujących partnerów
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Inwestycje na lata
W Europie powstanie nowa kategoria funduszy kapitałowych,
dzięki którym będzie można łatwo inwestować w firmy i projekty na dłuższe terminy. Komisja
Europejska właśnie przygotowała
ramy działania tego typu przedsięwzięć. Zasady działania funduszy zostaną omówione przez szefów państw i rządów podczas najbliższego szczytu europejskiego
w Brukseli.
Komisja Europejska przedstawiła
ramy dla nowej kategorii funduszy
inwestycyjnych zaprojektowanych
z myślą o inwestorach, którzy chcą
długoterminowo inwestować środki pieniężne w przedsiębiorstwa i
projekty.
Te prywatne europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne
(European Long-Term Investment
Funds, ELTIF) inwestowałyby wyłącznie w przedsiębiorstwa, które
potrzebują środków przekazywanych na dłuższe okresy.
Nowe fundusze byłyby dostępne
dla wszystkich rodzajów inwestorów w całej Europie pod warunkiem spełnienia określonych wymogów ustanowionych w unijnych przepisach. Wymogi te dotyczą rodzajów długoterminowych
aktywów i przedsiębiorstw, w które mogą inwestować fundusze ELTIF (np. projekty w zakresie infrastruktury, transportu i zrównoważonej energii), sposobów dywersyfikacji inwestycji w celu ograniczenia ryzyka oraz informacji, które
muszą być udostępniane inwestorom.
Aby zapewnić odpowiednią
ochronę inwestorów, każdy podmiot zarządzający ELTIF musiałby
ponadto spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
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Zgodnie z propozycją fundusze
ELTIF musiałyby być zgodne z
szeregiem wspólnych przepisów
gwarantujących, że:
zawsze posiadają depozytariusza odpowiedzialnego
za bezpieczne przechowywanie aktywów,
spełniają wymogi dotyczące dywersyfikacji aktywów,
aby zapobiec lokowaniu
zbyt dużych sum w jednym
składniku aktywów,
instrumenty pochodne wykorzystują tylko w celu zarządzania ryzykiem walutowym w odniesieniu do
aktywów będących w ich
posiadaniu, a nie do spekulacji,
oraz przestrzegają ograniczeń dotyczących wysokości zaciąganych kredytów.
ELTIF inwestowałyby w aktywa
niepłynne, których kupno i sprzedaż są trudne. Ponadto przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że
środki, które w nie zainwestowano, pozostaną do ich dyspozycji
tak długo, jak będą potrzebne,
zgodnie z ustaleniami z inwestorami. Rozwiązanie to nie może
skutecznie funkcjonować, jeżeli
inwestorzy mają możliwość wycofania swoich pieniędzy w dowolnym momencie.
W związku z tym inwestorzy nie
będą mieli możliwości wycofania
pieniędzy przed ustalonym momentem zakończenia inwestycji
(może to być nawet termin dziesięciu lat lub więcej od zainwestowania środków finansowych).
Moment ten musi być jasno określony z góry. W zamian za swoją
cierpliwość inwestorzy korzystaliby ze stałego strumienia przychodów generowanych z kapitału
inwestycyjnego i ewentualnie
otrzymaliby premię z tytułu braku płynności.

Kontekst
Przedstawiony środek został zapowiedziany przez Komisję w
komunikacie w sprawie Aktu o
jednolitym rynku II w październiku 2012 r. oraz w zielonej księdze
dotyczącej długoterminowego
finansowania gospodarki europejskiej.
Komisja prowadziła szeroko zakrojone bezpośrednie konsultacje
i dyskusje z wieloma organizacjami, a także pisemne konsultacje
społeczne w sprawie zarządzania
inwestycjami. Dodatkowe konsultacje przeprowadzono za pośrednictwem pisemnego kwestionariusza adresowanego do wybranych uczestników rynku, w oparciu o informacje na temat długoterminowych inwestycji uzyskane
w ramach konsultacji publicznych.
Ocena skutków została zakończona w 2013 r. W jej ramach rozważono różne warianty strategiczne
mające na celu zmaksymalizowanie długoterminowego finansowania przy jednoczesnym zapewnieniu solidnej ochrony inwestorów.
ELTIF są dostosowane do potrzeb
inwestorów instytucjonalnych i
prywatnych, którzy są gotowi na
zainwestowanie swoich pieniędzy
w aktywa długoterminowe, takie
jak projekty w zakresie infrastruktury, w zamian za stały dochód.
Oczekuje się, że szczególnie zainteresowane ELTIF będą fundusze
emerytalne i zakłady ubezpieczeń, a także inwestorzy prywatni, którzy mogą sobie pozwolić na
długoterminowe rozdysponowanie części swoich oszczędności.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Upaść, aby powstać
Jak zabezpieczyć interesy wierzycieli, a uczciwym przedsiębiorcom dać drugą szansę, choć ich
firma ogłosiła upadłość? Komisja
Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie europejskiego podejścia do kwestii niepowodzenia w działalności gospodarczej. - Europa potrzebuje
klimatu »ratunku i odnowy«
sprzyjającego rentownym przedsiębiorstwom znajdującym się w
trudnej sytuacji - mówi Viviane
Reding.
Inicjatywa ma pomóc solidnym
przedsiębiorstwom w utrzymaniu
się na rynku, a uczciwym przedsiębiorcom w uzyskaniu drugiej
szansy, przy jednoczesnej ochronie
prawa wierzycieli do odzyskania
swoich pieniędzy. Chodzi o zapewnienie szybkich i wydajnych
procedur, w interesie zarówno
dłużników, jak i wierzycieli, które
powinny przyczyniać się do ochrony zatrudnienia, pomagać dostawcom w zachowaniu klientów, a
właścicielom w utrzymaniu wartości rentownych przedsiębiorstw.
Rozbieżności między krajowymi
przepisami dotyczącymi upadłości
mogą prowadzić do powstawania
niepewności prawa i tworzyć niekorzystne otoczenie biznesu. Najważniejsze kwestie to czas niezbędny na uregulowanie zobowiązań, warunki wszczęcia postępowania, zgłaszanie roszczeń i zasady dotyczące planów restrukturyzacji. Mogą one mieć hamujący
wpływ na inwestycje transgraniczne. Rozpoczęte konsultacje posłużą do zebrania opinii zainteresowanych stron na temat tego, jak
najlepiej sprostać tym wyzwaniom.
Jedną z kwestii poruszonych w
konsultacjach jest konieczność harmonizacji okresu, jaki musi minąć
od ogłoszenia upadłości firmy,
zanim będzie mogła ona ponownie
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podjąć działalność, czyli okresu
uzyskania swego rodzaju
„absolutorium” (czas niezbędny
do zamknięcia upadłego przedsiębiorstwa). Okres ten jest często
dla przedsiębiorstwa kluczowy,
jeśli chodzi o możliwość ponownego podjęcia działalności. Obecnie czas potrzebny na zamknięcie
upadłego przedsiębiorstwa różni
się znacznie w całej UE, sięgając
od czterech miesięcy w Irlandii do
ponad sześciu lat w Republice
Czeskiej, a w niektórych państwach przedsiębiorcy, którzy
ponieśli porażkę, nie mogą uzyskać absolutorium w ogóle.
Konsultacje dotyczą również zasad regulujących wykonywanie
zawodu likwidatorów. Ponadto
zainteresowane strony proszone
są o udzielenie odpowiedzi, czy
istniejące zasady dotyczące obowiązków członków zarządów i
odpowiedzialności na wypadek
niewypłacalności stwarzają problemy w praktyce i czy należy
wprowadzić zasady na poziomie
UE w celu zadbania o to, by osoby
zarządzające przedsiębiorstwami,
które dopuściły się oszustw i podlegają sankcjom w jednym państwie, nie mogły zarządzać przedsiębiorstwem w innym państwie.
Oprócz tego w konsultacjach znalazło się pytanie, czy w praktyce
nie pojawiają się problemy ze
względu na niepewność prawa
wynikającą z różnych warunków,
na jakich można uniknąć postępowania przed sądami krajowymi
wobec niewypłacalnego dłużnika,
które to postępowanie miałoby
negatywne skutki dla jego wierzycieli.
Kontekst
Przedsiębiorstwa mają zasadnicze
znaczenie dla tworzenia dobrobytu i nowych miejsc pracy. Założenie przedsiębiorstwa – i utrzyma-

nie go na rynku – jest jednak bardzo trudne, zwłaszcza w obecnym klimacie gospodarczym.
Dane liczbowe pokazują, jak pilne
jest podjęcie działań w tej dziedzinie: połowa wszystkich przedsiębiorstw nie jest w stanie przetrwać na rynku dłużej niż pięć lat.
W UE każdego roku średnio
200 000 firm ogłasza upadłość, w
wyniku czego znika 1,7 mln bezpośrednich miejsc pracy. Co
czwarty przypadek bankructwa
dotyczy więcej niż jednego państwa.
Jako reakcję na szczeblu europejskim Komisja przedstawiła w
grudniu 2012 r. pakiet środków
mających na celu modernizację
przepisów dotyczących upadłości
(IP/12/1354, MEMO/12/969).
Głównymi elementami tego pakietu były: wniosek dotyczący
zmiany rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego oraz komunikat „Nowe europejskie podejście do niepowodzeń
biznesowych i niewypłacalności”.
Europejskie prawo upadłościowe
jest określone w rozporządzeniu
(WE) nr 1346/2000 w sprawie
postępowania upadłościowego,
które jest stosowane od dnia 31
maja 2002 r. Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące jurysdykcji, uznawania orzeczeń oraz
prawa właściwego i zapewnia
koordynację postępowań upadłościowych, które zostały wszczęte
w kilku państwach członkowskich. Rozporządzenie stosuje się
w każdym przypadku, gdy dłużnik posiada aktywa lub zobowiązania w więcej niż jednym państwie członkowskim.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Niebieski pas dla statków
Mniej biurokracji w europejskich
portach i na morzu. KE proponuje
stworzenie »niebieskiego pasa«
czyli obszaru, w którym statki
mogłyby swobodnie operować na
rynku wewnętrznym UE. Obecnie
jednostka przemieszczająca się
np. między Antwerpią a Rotterdamem jest traktowana jak przybywająca z Chin. Dlaczego? Ponieważ po opuszczeniu wód terytorialnych uznaje się, że statek
przekroczył zewnętrzne granice
UE.
Komisja Europejska przedstawiła
plany ułatwienia formalności celnych dla statków mające na celu
ograniczenie biurokracji, zmniejszenie opóźnień w portach i
zwiększenie konkurencyjności sektora morskiego. Obecnie spedytorzy i eksporterzy narzekają, że w
przypadku podjęcia decyzji o
przesłaniu towarów w Europie
transportem morskim bliskiego
zasięgu uciążliwość procedur administracyjnych w portach powoduje dodatkowe koszty i znaczne
opóźnienia – bywa, że statki czekają w portach na odprawę celną
przez wiele godzin, a czasami dni.
Powoduje to niższą atrakcyjność
sektora przewozów morskich w
porównaniu z innymi formami
transportu, w szczególności z
transportem drogowym, niepotrzebnie zwiększając liczbę samochodów ciężarowych na naszych
już i tak zatłoczonych drogach.
Dzięki wnioskowi Komisji transport morski będzie napotykał
mniej trudności administracyjnych, jego potencjał będzie zatem
mógł zostać w pełni wykorzystany
na rynku wewnętrznym UE i poza
nim.
W komunikacie „»Niebieski pas«,
jednolity europejski obszar transportu w żegludze” sformułowano
dwa kluczowe wnioski mające na
celu ułatwienie formalności związanych z żeglugą poprzez wpro-
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wadzenie zmian w istniejącym
Kodeksie Celnym (CCIP, przepisy
wykonawcze Kodeksu Celnego).
1. Złagodzenie formalności celnych dotyczących przewozów
wewnątrzunijnych
Przedsiębiorstwa żeglugowe, obsługujące regularne połączenia w
ramach UE i transportujące głównie towary unijne, mogą już korzystać z prostszych procedur
celnych (w ramach procedur stosowanych w odniesieniu do regularnej linii żeglugowej). Nowe
propozycje, przedstawione przez
Komisję w czerwcu 2013 r., zmodernizują status tych regularnych
linii żeglugowych, tak by procedury te uległy przyśpieszeniu i
stały się bardziej elastyczne.
Czas na konsultacje dla państw
członkowskich zostanie skrócony
z 45 dni do 15 dni. Przedsiębiorstwa będą też mogły ubiegać się
wcześniej o zezwolenie państw
członkowskich, w których być
może będą chciały w przyszłości
prowadzić działalność, aby zaoszczędzić czas, gdy taka możliwość
się pojawi.
2. Złagodzenie formalności celnych dla statków zawijających
do portów państw trzecich
Prawie 90 proc. statków przewozi
jednocześnie towary unijne i nieunijne i zawijają one często zarówno do portów unijnych, jak i nieunijnych, np. w Norwegii, Afryce
Północnej i Rosji. W odniesieniu
do tych statków Komisja proponuje znaczne usprawnienie procedur celnych poprzez wprowadzenie systemu dającego możliwość
odróżnienia przewożonych towarów unijnych (które należy szybko zwolnić) od nieunijnych, które
muszą zostać poddane właściwym procedurom celnym.

W tym celu Komisja przedstawi
przed końcem roku wniosek w
sprawie stworzenia zharmonizowanego elektronicznego zgłoszenia ładunku. Ten nowy „eManifest” umożliwia podanie
organom celnym przez przedsiębiorstwo żeglugowe we wszystkich manifestach
(wewnątrzunijnych i spoza UE)
informacji na temat statusu towarów.
Oczekuje się, że te dwa środkispowodują, iż „Niebieski pas”
zostanie wdrożony do 2015 r.
Kontekst
Komunikat
w
sprawie
„Niebieskiego pasa” nie tylko
określa propozycje mające na celu
stworzenie „Niebieskiego pasa” –
obszaru, w którym statki mogą
swobodnie operować na rynku
wewnętrznym UE z zachowaniem
minimum obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa, ochrony,
ochrony środowiska, a także polityki celnej i podatkowej, ale zaproponowano w nim również
rozszerzenie tych uproszczeń i
objęcie nimi rejsów pozaunijnych
poprzez wykorzystanie systemów
lepszego monitorowania i sprawozdawczości.
Wnioski dotyczące „Niebieskiego
pasa” idą w parze z przeglądem
polityki portowej przyjętym 23
maja 2013 r.(zob. Notatka 13/448).
W komunikacie nawiązano do
opublikowania Aktu o jednolitym
rynku II w październiku 2012 r.
(zob. IP/12/1054) i stanowi on
także rozszerzenie projektu pilotażowego „Niebieski pas” zarządzanego przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu
w roku 2011.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Trzy miliony Erasmusa
Dyrygent, paraolimpijczyk, aktorka, premier – co ich łączy? Wszyscy byli stypendystami Erasmusa,
czyli europejskiego programu
wymiany studenckiej. Według
najnowszych danych, od 1987 r.
skorzystało z niego już ponad 3
miliony osób. W ciągu kolejnych
siedmiu lat zmodyfikowany program o nazwie Erasmus+ umożliwi aż 4 mln młodych osób studiowanie, szkolenie się, nauczanie
lub pracę w ramach wolontariatu
za granicą.
Dane statystyczne obejmujące rok
akademicki 2011–2012 pokazują
również, że program umożliwił
rekordowej jak dotąd liczbie 250
tys. studentów uczestniczących w
programie Erasmus spędzenie części studiów wyższych za granicą
lub podjęcie stażu w zagranicznej
spółce, tak by wzrosły ich szanse
na rynku pracy.
Ponad 46 500 kadry akademickiej i
administracyjnej również otrzymało wsparcie z programu Erasmus
na wyjazdy za granicę w celach
dydaktycznych lub szkoleniowych, co ma pomóc w poprawieniu jakości nauczania i uczenia się
w 33 państwach uczestniczących w
programie (państwa członkowskie
Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i
Turcja).
Androulla Vassiliou, komisarz UE
ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży powiedziała:
Ostatnie rekordowe dane statystyczne,
wskazujące na osiągnięcie naszego
celu, czyli udziału ponad 3 milionów
studentów w programie Erasmus, są
świadectwem trwałego sukcesu i popularności programu. W sytuacji
trudności gospodarczych i wysokiego
bezrobocia osób młodych Erasmus ma
szczególnie ważną rolę do odegrania:
dzięki zdobytym umiejętnościom i
międzynarodowym doświadczeniom
stypendyści Erasmusa będą mieli więcej szans na rynku pracy i będą na
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nim bardziej mobilni. Erasmus odegrał także istotną rolę w doskonaleniu
jakości studiów wyższych w Europie
poprzez otwarcie uniwersytetów i
kolegiów na współpracę międzynarodową. Spoglądając w przyszłość, bardzo się cieszę, że nasz nowy program
Erasmus+ w ciągu kolejnych siedmiu
lat umożliwi 4 mln młodych osób
studiowanie, szkolenie się, nauczanie
lub pracę w ramach wolontariatu za
granicą.
Wśród państw uczestniczących w
programie Erasmus najczęściej
wybieranym przez studentów
miejscem w roku akademickim
2011–2012 były Hiszpania, Francja
i Niemcy. Studenci z Hiszpanii
stanowili również najliczniejszą
grupę wyjeżdżających, przed studentami z Niemiec i Francji (zob.
MEMO/13/647).
Prawie 205 tys. studentów, około
80 proc. wszystkich stypendystów
programu Erasmus w roku akademickim 2011–2012, zdecydowało
się spędzić średnio sześć miesięcy
za granicą na uczelni lub w innej
instytucji szkolnictwa wyższego
w ramach swoich studiów uniwersyteckich.
Liczba stypendiów programu Erasmus w większości krajów uczestniczących w programie jest znacznie mniejsza niż liczba chętnych.
Średnie stypendium Erasmusa,
mające pokryć część dodatkowych
kosztów utrzymania za granicą i
podróży, wynosiło 252 euro. Stypendium, którego wysokość nie
zmieniała się w ciągu ostatnich
trzech lat, jest uzupełniane w niektórych krajach przez fundusze
krajowe, regionalne lub instytucjonalne.
Erasmus+, nowy unijny program
na rzecz kształcenia, szkolenia,
młodzieży i sportu, który ma się
rozpocząć w styczniu 2014 r., będzie się opierał na doświadcze-

niach Erasmusa, oferując 4 mln
osób możliwość studiowania, nauczania, pracy w ramach wolontariatu i uczestnictwa w szkoleniach za granicą do 2020 r.
Oczekuje się, że program będzie
dysponował w latach 2014-2020
budżetem w wysokości ok. 14,5
mld euro – 40 proc. więcej niż wynosi finansowanie na obecne programy mobilności na rzecz kształcenia i szkolenia. Erasmus+ zastąpi program „Uczenie się przez
całe życie” (Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius, Grundtvig),
jak również programy „Młodzież
w działaniu”, Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink oraz program współpracy dwustronnej z
krajami uprzemysłowionymi.
Kontekst
W swojej strategii dotyczącej modernizacji szkolnictwa wyższego
(IP/11/1043), Komisja podkreśliła
konieczność zwiększenia szans
studentów na zdobycie umiejętności dzięki studiom lub szkoleniom za granicą. Unijny cel dotyczący ogólnej mobilności studentów do końca obecnego dziesięciolecia wynosi co najmniej 20
proc. Obecnie dzięki wsparciu z
programu Erasmus lub innych
środków publicznych lub prywatnych około 10 proc. unijnych studentów studiuje lub odbywa staż
za granicą. Około 4,5 proc. otrzymuje stypendium z programu
Erasmus.
Program Erasmus nie jest jedynie
programem finansowania wymiany studentów i kadry: wspiera
również wspólne projekty, szkoły
letnie i sieci, mając na celu poprawę funkcjonowania systemu edukacji, tak by odpowiadał on na
zapotrzebowanie rynku pracy i
całego społeczeństwa.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Granty na młodą naukę
400 mln euro dla 287 młodych
naukowców – to wynik szóstej
edycji konkursu o granty dla początkujących badaczy. Wyboru
nowatorskich projektów, które
zostaną dofinansowane kwotami
sięgającymi nawet do 2 mln euro,
dokonała Europejska Rada ds.
Badań Naukowych (ERBN). Polskim laureatem jest dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Polski fizyk otrzymałponad 1,3
mln eurona realizację projektu
”Quantum fields and knot homologies”. Jest on poświęcony badaniom związków pomiędzy fizyką
a matematyką, a zwłaszcza pomiędzy kwantową teorią pola i
teorią strun, a matematyczną teorią węzłów oraz macierzy losowych. Projekt Piotra Sułkowskiego będzie realizowany przez 5 lat.
Konkurencja o europejskie granty
jest coraz większa: w tym roku
liczba ubiegających się o nie osób
wzrosła o 50 proc. Z 24 proc. do
30 proc. wzrósł również odsetek
wyróżnionych kobiet. Była to
ostatnia edycja konkursu o granty
dla początkujących naukowców
organizowana w ramach siódmego unijnego programu ramowego
w zakresie badań (7PR). Kolejne
będą już objęte nowym unijnym
programem badań i innowacji
„Horyzont 2020”, w którym przewidziano duży wzrost finansowania ERBN.
Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak
stworzenie nowatorskiego systemu ochrony wybrzeży przed tsunami, opracowanie zaawansowanej technologicznie radioterapii,
która może pomóc chorym na
nowotwory złośliwe głowy i szyi,
prowadzenie badań nad monitorowaniem zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym za
pomocą technologii GPS czy produkcja nowych, tanich i bardziej
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efektywnych ogniw fotowoltaicznych.
Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki,
powiedziała: Europejska Rada ds.
Badań Naukowych stworzyła środowisko badawcze sprzyjające młodym
talentom i podniosła poziom badań
naukowych w całej Europie. Finansuje wstępne projekty badawcze przynoszące nie tylko postępy w wiedzy, ale
także przełomowe rozwiązania, które
w przyszłości mogą wpłynąć na nasze
życie codzienne. ERBN już dziś jest
synonimem doskonałości naukowej, a
dzięki programowi „Horyzont 2020”
stanie się jeszcze silniejszą marką.
W tym roku złożono 3 329 wniosków, o 50 proc. więcej niż w poprzednim roku. Znacznie większa
konkurencja sprawiła, że tylko 9
proc. wnioskodawców odniosło
sukces. Granty przyznano naukowcom z 34 krajów, prowadzącym badania w 162 instytucjach w
całej Europie. Granty dla początkujących naukowców są adresowane do osób dowolnej narodowości, posiadających 2–7 lat doświadczenia zawodowego po
ukończeniu studiów doktoranckich (lub zdobyciu równoważnego dyplomu) i obiecujące osiągnięcia naukowe. Średni wiek
naukowców nagrodzonych w
szóstej edycji konkursu to w przybliżeniu 34 lata.
Kontekst
W tegorocznej edycji 44 proc. wybranych wniosków dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 38 proc. – „nauk biologicznych”, a 18 proc. – „nauk społecznych i humanistycznych”. Beneficjenci grantów zostali wybrani na
podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata.
Granty ERBN dla początkujących
naukowców są przyznawane oso-

bom dowolnej narodowości, posiadającym 2–7 lat doświadczenia
zawodowego po ukończeniu studiów doktoranckich (lub zdobyciu równoważnego dyplomu) i
obiecujące osiągnięcia naukowe.
Badania muszą być prowadzone
w publicznej lub prywatnej placówce badawczej zlokalizowanej
w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych. Finansowanie wynosi do 2
mln euro (na grant) i jest udzielane przez okres maksymalnie pięciu lat. Zaproszenia do składania
wniosków są publikowane raz w
roku.
Ogłaszane przez ERBN zaproszenia dotyczące grantów dla początkujących naukowców i inne programy grantów są adresowane do
wyróżniających się naukowców
dowolnej narodowości, którzy
mieszkają w Europie lub są gotowi się do niej przeprowadzić.
Granty w ramach ostatniego konkursu umożliwią również nagrodzonym naukowcom stworzenie
własnych zespołów badawczych,
w których prace będzie zaangażowanych łącznie ponad tysiąc doktorantów i habilitantów. ERBN
przyczynia się w ten sposób do
wspierania nowego pokolenia
czołowych naukowców w Europie.
Utworzona w 2007 r. przez UE
Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. ERBN, która jest najnowszym, pionierskim elementem
unijnego siódmego programu
ramowego w zakresie badań
(program
szczegółowy
„Pomysły”), dysponuje budżetem
całkowitym w wysokości 7,5 mld
euro w okresie od 2007 do 2013 r.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Nr 7 (2013)

Co z tym rynkiem?
Jedynie 35 proc. Europejczyków
robiących zakupy przez internet
ma zaufanie do sprzedawców z
innych krajów UE, a siedmiu na
dziesięciu konsumentów nie wie
co zrobić, gdy otrzymują produkty, których nie zamawiali. Oto
niektóre wyniki z opublikowanej właśnie przez Komisję Europejską tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2013. Zdaniem KE potrzebne są nowe rozwiązania, który sprawią, że konsumenci będą mogli robić zakupy z równą łatwością i ufnością
w całej UE, niezależnie od tego,
czy będą ich dokonywali w internecie czy w sklepie.
Główne ustalenia tablicy wyników:
handel elektroniczny staje się
coraz powszechniejszy, zwłaszcza na rynku krajowym
-Odsetek konsumentów korzystających z krajowego handlu elektronicznym wzrósł z 38 proc. do
41 proc. w porównaniu ze wzrostem z 9,6 proc. do 11 proc. w
przypadku zakupów transgranicznych. Konsumenci mają jednak nadal o wiele mniejsze zaufanie do sprzedawców internetowych w innych krajach UE w porównaniu ze sprzedawcami krajowymi (35 proc. w porównaniu do
59 proc.).
-Komisja pracuje na rzecz uwolnienia potencjału handlu elektronicznego poprzez tworzenie otoczenia przyjaznego dla konsumentów. Nowe przepisy w dziedzinie internetowego systemu
rozstrzygania sporów pozwolą
konsumentom dokonującym zakupy w swoim kraju i w innych
państwach UE szybciej i taniej
rozwiązywać spory z handlowcami, bez odwoływania się do sądu.
sytuacja konsumentów w UE jest
bardzo zróżnicowana

Biuletyn Europejski

-Odsetek konsumentów, którzy
czują się wystarczająco chronieni
przez istniejące środki waha się
od 18 proc. do 76 proc. Ogólnie
rzecz biorąc, sytuacja konsumentów wydaje się najbardziej korzystna na północy i zachodzie
Europy.
-Większość państw, które przystąpiły do UE od 2004 r. odnotowało
poprawę sytuacji konsumentów
według ostatnich 3 tabeli wyników. Poprawa ta może być wynikiem kampanii informacyjnych
prowadzonych przez UE w tych
krajach.
istnieją również istotne różnice
według kryteriów społecznodemograficznych
-W najmniejszym stopniu ze swoich praw i możliwości korzystają
osoby starsze, respondenci o słabym wykształceniu, osoby niezatrudnione, pracownicy fizyczni
oraz konsumenci, którzy nie posiadają łączy internetowych w
domu.
-W ramach starań, aby rozwiązać
ten problem, Komisja przygotowuje badanie dotyczące podatności konsumentów na zagrożenia
na kluczowych rynkach. Jego celem jest określenie uwarunkowań
podatności na zagrożenia, w tym
wyróżników socjodemograficznych.
nadal utrzymują się nielegalne
praktyki handlowe
-W opinii konsumentów i sprzedawców detalicznych nie nastąpił
wyraźny spadek poziomu nielegalnych praktyk handlowych w
ciągu ostatnich czterech lat.
-W oparciu o wyniki europejskiego szczytu konsumentów z 2013 r.
Komisja rozważa, w jaki sposób
najlepiej wzmocnić egzekwowa-

nie przepisów dotyczących praw
gospodarczych konsumentów.
znajomość praw konsumentów
pozostaje niepokojąco niska
-Siedmiu na dziesięciu konsumentów nie wie, co zrobić w
przypadku otrzymania produktów, których nie zamawiali, a
mniej niż jedna trzecia sprzedawców detalicznych zna przepisy
określające okres, w ciągu którego
konsumenci mogą zwracać produkty wadliwe w celu ich naprawy.
-Aby podnieść świadomość praw
konsumentów wśród nastolatków, Komisja opracowała interaktywną stronę internetową dla nauczycieli — Consumer Classroom. Ponadto w ramach Europejskiego Roku Obywateli zostanie
przeprowadzona ogólnounijna
kampania dotycząca praw konsumentów, skierowana zarówno do
konsumentów, jak i do przedsiębiorstw.
odnotowano wzrost
gicznych zakupów

proekolo-

-Czterech na dziesięciu konsumentów twierdzi, że wpływ na
środowisko naturalne towaru lub
usługi przesądził o ich decyzji
dotyczącej zakupów.
-Komisja współpracuje z zainteresowanymi stronami, aby pomóc
konsumentom w dokonywaniu
świadomych ekologicznych wyborów. Wsparła ona przygotowanie przez zainteresowane strony
sprawozdania obejmującego
szczegółowe zalecenia w odniesieniu do twierdzeń dotyczących
ekologiczności.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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LIFE+ także dla Polski
KE zatwierdziła finansowanie
dla 248 nowych projektów w ramach programu LIFE+. Obejmują one działania w zakresie
ochrony przyrody i zmian klimatycznych, polityki dotyczącej środowiska oraz informacji i komunikacji. Projekty wiążą się z inwestycjami rzędu 556,4 mln euro,
z czego 281,4 mln euro zapewni
UE. 30,8 miliona euro przypadnie
na 12 projektów z Polski.
Komisarz ds. środowiska Janez
Potočnik powiedział: Program
LIFE+ zapewnia niezbędne wsparcie
finansowe dla innowacyjnych projektów. Nowe projekty wniosą duży
wkład w ochronę, zachowanie i
wzmacnianie naturalnego kapitału
Europy. Będą także wspierać realizację celu, jakim jest przekształcenie UE
w zasobooszczędną, bardziej ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę.
Komisarz ds. działań w dziedzinie
klimatu Connie Hedegaard powiedziała: Cieszę się, że w tym roku
potwierdzono, że coraz większa część
projektów LIFE będzie wnosić wkład
w działania na rzecz klimatu. Nie
zamierzamy jednak na tym poprzestać. W nowym programie LIFE na
lata 2014–2020 ponad 850 mln euro
będzie przeznaczone na działania w
dziedzinie klimatu. Oznacza to około
trzykrotny wzrost środków finansowych na działania w tej dziedzinie.
Projekty LIFE+ (fundusz Unii Europejskiej na rzecz środowiska)
dotyczące ochrony przyrody i
różnorodności biologicznej poprawiają stan ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród
258 otrzymanych wniosków Komisja wybrała do finansowania 92
projekty zgłoszone przez partnerstwa organizacji ochrony środowiska, organy rządowe i inne podmioty. Są one realizowane przez
beneficjentów w 24 państwach
członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 247,4
mln euro, z czego ok. 139,3 mln
euro zapewni UE. Większość (82)
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to projekty dotyczące ochrony
przyrody, przyczyniające się do
wdrożenia dyrektywy ptasiej lub
siedliskowej i sieci Natura 2000.
Pozostałe 10 to programy pilotażowe obejmujące szersze zagadnienia z zakresu różnorodności
biologicznej (projekty w ramach
komponentu LIFE+ dotyczącego
różnorodności biologicznej).
Projekty w ramach komponentu
LIFE+ „polityka i zarządzanie w
zakresie środowiska” to projekty
pilotażowe, które przyczyniają się
do opracowania innowacyjnych
założeń polityki, technologii, metod i instrumentów. Spośród 743
otrzymanych wniosków Komisja
wybrała do finansowania 146 projektów zgłoszonych przez różnego
typu organizacje sektora publicznego i prywatnego. Wyłonione
projekty są realizowane przez beneficjentów w 18 państwach
członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 298,5
mln euro, z czego ok. 136,8 mln
euro zapewni UE.
W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 34,6 mln
euro na 29 projektów dotyczących
bezpośrednio walki ze zmianą
klimatu, o łącznym budżecie wynoszącym 81,1 mln euro. Ponadto
wiele innych projektów koncentrujących się na innych zagadnieniach będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów
cieplarnianych.
Inne ważne obszary, na których
koncentrują się projekty, to woda,
odpady, zasoby naturalne, chemikalia, środowisko miejskie oraz
gleba i jakość powietrza.
Projekty LIFE+ dotyczące informacji i komunikacji służą rozpowszechnianiu informacji i zwiększaniu świadomości w zakresie
ochrony środowiska. Spośród 158
otrzymanych wniosków Komisja
wybrała 10 projektów zgłoszo-

nych przez szereg organizacji z
sektora publicznego i prywatnego
zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Są one realizowane dziewięciu państwach
członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 10,5
mln euro, z czego ok. 5,2 mln euro zapewni UE.
Cztery z 10 projektów dotyczą
popularyzowania wiedzy na temat zagadnień przyrodniczych i
z zakresu różnorodności biologicznej, a pozostałe sześć – innych kwestii z dziedziny ochrony
środowiska, takich jak zmiana
klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i zapobieganie
zanieczyszczeniu wybrzeży.
Kontekst
W dniu 27 czerwca 2013 r. w
Brukseli osiągnięto nieformalne
porozumienie w sprawie kolejnego okresu finansowania programu LIFE (2014-2020). Zmiany
obejmują specjalną część poświęconą łagodzeniu zmian klimatu i
dostosowaniu się do nich oraz
nową kategorię finansowania dla
„projektów zintegrowanych”.
Powinno to poprawić wdrażanie
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, umożliwiając
zwiększenie skali projektów poprzez mobilizację dodatkowych
środków z funduszy unijnych,
krajowych i prywatnych. Aby
porozumienie zamieniło się w
odpowiednie przepisy, konieczna
jest obecnie formalna zgoda Parlamentu Europejskiego i Rady.
LIFE+ to instrument finansowy
Unii Europejskiej na rzecz środowiska o łącznym budżecie na lata
2007–2013 wynoszącym 2,14 mld
euro. Raz do roku Komisja ogłasza zaproszenie do składania
wniosków na projekty LIFE+.
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Nabór wniosków do RPO WM, Działania 6.2
Od 27 marca 2013 r. Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych (MJWPU) przyjmuje
wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Turystyka REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/6.2/2/2013
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie
Przyjmowania Wniosków
MJWPU, w terminie od 27 marca
2013 r. od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.

Kto może składać wnioski:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy
Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i
związki wyznaniowe oraz osoby
prawne kościołów i związków
wyznaniowych; jednostki sektora
finansów publicznych posiadające
osobowość prawną; podmioty
działające w oparciu o przepisy
ustawy o partnerstwie publiczno –
prywatnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowaniu będą podlegały
projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku
składników. Poprzez składniki
oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi,
które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna
dla klientów.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Więcej informacji:
http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/ruszyl-nabor-wnioskow-z-konkursu-rpowm-6-2-1-2013skierowany-do-przedsiebiorcow-sektora-turystyki.html

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 eksporto-

wych.
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.

Maksymalna kwota dofinansowania 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

Więcej informacji:
http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_w_ra
mach_Poddzialania_652_POIG_030812.aspx
Biuletyn Europejski
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Nabór wniosków do POKL, Poddziałania 5.2.1

Termin składania wniosków:
od 5 lipca – do 10 września 2013
r. (konkurs zamknięty)
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Kto może składać wnioski:
-jednostka samorządu terytorialnego,
-stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
-związek jednostek samorządu
terytorialnego,
-organizacja pozarządowa,
-szkoła wyższa lub jej organ założycielski,
-jednostka naukowa,
-instytucja szkoleniowa.

Grupę docelową, kwalifikującą
się do objęcia wsparciem w projekcie stanowią wyłącznie:
-gminy, powiaty, samorządy województw;
-pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych
wsparciem w ramach projektu w
rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.

informatycznych, podniesienie
kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia
elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany
korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów

Maksymalna wartość projektu:
5 000 000 zł

Procent dofinansowania projektu:
85 proc.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
90 000 000 zł

Więcej informacji:
http://www.efs.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Nabor_wnioskow_poddzialania_521

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego
"Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania
Innowacji"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki w
ramach Funduszu Pożyczkowego
Wspierania Innowacji
Wniosek o udzielenie pożyczki
na innowacyjne przedsięwzięcie
należy złożyć poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na
stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 2 lipca 2013 r. w trybie
ciągłym a następnie potwierdzić
prawidłowość danych zawartych
w elektronicznej wersji wniosku
przesyłając podpisaną wersję papierową na adres PARP, zgodnie
z zapisami Regulaminu Fundu-

szu Pożyczkowego Wspierania
Innowacji.
Pożyczka może być udzielona
na:
1. uruchomienie działalności
przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów
lub usług i nie generuje zysków,
na opracowywanie produktu lub
usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające
na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług,
pod warunkiem, że prowadzi

sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia
pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.
Budżet funduszu:
Budżet funduszu na udzielanie
pożyczek mikro oraz małym
przed się biorstwom wynosi:
41 625 000,00 PLN
Minimalna i maksymalna kwota
udzielenia pożyczki:
Kwota udzielonej pożyczki nie
może być niższa niż 200 000 PLN
oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na
jeden projekt.

Więcej informacji:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Operator:
Państwa - darczyńcy i strona polska uzgodniły, że rolę Operatora
Programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie pełniło
Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.
Wartość programu z funduszy
EOG: 37 000 000 euro
Cele i obszary wsparcia
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie miał na celu
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału w budowanie
sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju .
Co najmniej 30 proc. alokacji
Funduszu będzie przeznaczone

na następujące główne obszary
wsparcia, którymi są:
-demokracja,
-prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości
(etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych),
-dobre rządzenie i transparentność działania,
-demokracja partycypacyjna,
-zwalczanie rasizmu i ksenofobii,
-Zwalczanie dyskryminacji,
-przeciwdziałanie nierównościom
społecznym, ubóstwu i wykluczeniu, m.in. na obszarach wiejskich,
-równouprawnienie płci,
-przeciwdziałanie przemocy ze
względu na płeć.

programie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Nabory wniosków
Szczegóły dotyczące naborów
wniosków zostaną ustalone w

Nabory wniosków:
1 września - 15 października
2013 r.

Uprawnieni beneficjenci
Organizacje pozarządowe rozumiane jako dobrowolne organizacje nonprofit ustanowione jako
osoby prawne o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych,
partii politycznych i podmiotów
komercyjnych.
Wartość i poziom dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania wyniesie
do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji:
https://www.eog.gov.pl/o_programie/obszary_wsparcia/spoleczenstwo_obywatelskie/fundusz_dla_orga

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego
dziedzictwa kulturowego
Operator: Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Sztuki
(Arts Council Norway)
Wartość programu z funduszy
EOG: 10 000 000 euro
Cele i obszary wsparcia:
Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych
praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwamidarczyńcami.
Sposób wyłaniania projektów:
W programie będą realizowane
projekty wybra ne w ramach otwartych naborów wnioBiuletyn Europejski

sków.
Realizowane projekty muszą
wpisywać w następujące obszary tematyczne:
-edukacja artystyczna i kulturalna,
-dziedzictwo kulturowe,
-muzyka i sztuki sceniczne,
-sztuki plastyczne i wizualne.
Współfinansowane będą następujące typy działań:
-organizacja wystaw, spektakli,
koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych,
-wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in.
sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, fil-

mu i innych,
-wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych,
-współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, dokumentacji, ochrony, konserwacji i
promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym,
-współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.
Nabory wniosków:
15 czerwca 2013 — 16 sierpnia
2013
Uprawnieni beneficjenci:
-państwowe i samorządowe instyStr. 11

tucje kultury, instytucje filmowe,
-publiczne szkoły artystyczne i
uczelnie artystyczne,
-uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych
przez ich wydziały artystyczne
oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządza-

niem kulturą),
-archiwa państwowe,
-jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
-organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Małe projekty – wartość dofinansowania: od 50 000 euro do 150
000 euro.
Duże projekty – wartość dofinansowania: od 150 000 euro do 1 000
000 euro.

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Więcej informacji:
https://www.eog.gov.pl/o_programie/obszary_wsparcia/kulturowe_dziedzictwo/roznorodnosc_kulturo
wa_i_artystyczna/strony/start.aspx

Program pilotażowy KAWKA
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu
priorytetowego pn.: „Likwidacja
niskiej emisji wspierająca
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część
1) Program pilotażowy KAWKA”.
Nabór skierowany jest do: Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kwota środków przeznaczona na
dofinansowanie przedsięwzięć w
ramach I naboru wynosi 200 mln
zł.
Wnioski

można

składać

od

26.02.2013 r. do 21.08.2013 r.
Cel programu:
Zmniejszenie narażenia ludności
na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych
zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy
ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM
2,5, PM 10 oraz emisji CO2.
Typ realizowanych projektów:
1) przedsięwzięcia mające na celu
ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokospraw-

nej kogeneracji i odnawialnych
źródeł energii;
2) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej
3) kampanie edukacyjne (dotyczy
beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i
społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym
wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych
działań systemowych
gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po
wykonaniu działań
naprawczych.
4)utworzenie baz danych (dotyczy
jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez
nie wskazanych) pozwalających
na inwentaryzacje źródeł emisji.

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/kawka/kawka---nabor-i/

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Konrada Adenauera
przyznaje dotacje na działalność
w zakresie edukacji politycznej.
Dofinansowane działania:
Fundacja wspiera konkretne
przedsięwzięcia (szczególnie or-
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ganizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom:

-reform samorządów terytorialnych

-integracji Polski z Unią Europejską

-stosunków polsko-niemieckich

-transformacji gospodarczej

Projekty można realizować w Pol-

Nr 6 (2013)

sce i w Niemczech.
Dotacje nie będą przyznawane na
bliżej niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę biura, cele
charytatywne.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje
naukowe.
Wysokość

dofinansowania:

Kwota dotacji i wkład własny są
ustalane wspólnie z Fundacją.
Termin składania wniosków:
do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt lub z wyprzedzeniem
co najmniej trzech miesięcy.

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493

Dotacje Fundacji Kronenberga
Fundacja Kronenberga wspiera
działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji
i rozwoju lokalnego. W ramach
Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na
przedsięwzięcia mieszczące się w
ramach dwóch głównych obszarów programowych:
1.
Edukacja (Innowacje w
edukacji, Edukacja ekonomiczna, Dziedzictwo kulturowe i tradycje, Twórczość artystyczna dzieci i
młodzieży)
2.
Rozwój lokalny (Priorytety

opieki zdrowotnej, Polityka społeczna, Nauka
przedsiębiorczości)
W ramach wszystkich obszarów
programowych, finansowane są
działanie takie jak:
Warsztaty
Szkolenia
Konkursy i olimpiady
O dotacje mogą wnioskować:
fundacje, stowarzyszenia,
szkoły, domy kultury,
biblioteki, jednostki samorządu

terytorialnego działające na rzecz
dobra publicznego.
Wnioski o dotacje przyjmowane
są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.
Wnioski o dotacje na projekty o
charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa
(wieś, miasto, gmina, powiat)
można składać od 9 do 30 września 2013 .

Więcej informacji:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty
C
e
l
e
:
Celem Funduszu jest wspierania
współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych
państw z Unią Europejską.
Dofi na nsowane dzi ał ania:
-współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
-współpraca naukowa i badania
naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
-edukacja (np. seminaria, szkoły
letnie)
-wymiana młodzieży (np. sport,
imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci)

-współpraca transgraniczna (np.
projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50
km od granicy)
-promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których
uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich
dotacji projekty mogą obejmować
co najmniej trzy podmioty z
trzech różnych krajów V4, tylko
w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać
się dwa podmioty.
Kto może ubiegać się o fundusze:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i
osoby fizyczne.
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca
na jeden projekt to 5 000 euro.
Środki otrzymane z Funduszu nie
mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym
również wkład własny i granty z
innych instytucji/organizacji).
Terminy składania wniosków:
1 września 2013
1 grudnia 2013

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866
Biuletyn Europejski
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Przerwa wakacyjna w Europejskich Wykładach Otwartych
Uprzejmie informujemy, iż w
związku z zakończeniem roku
szkolnego oraz akademickiego
następuje przerwa w Europejskich Wykładach Otwartych.
Wykłady otwarte mają na celu
zwiększenie
wiedzy
warszawiaków na temat procesu
int e gra 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
zostaną wznowione w październiku.

Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz
Centrum Informacji Europejskiej
MSZ.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa włączył się
do organizacji spotkań realizowanych w ramach Europejskich Wykładów Otwartych.

Źródło: Biuro Funduszy Europejskich
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
Wszystko o słowie - kurs w
Sztokholmie
Celem kursu jest przekazanie
uczestnikom umiejętności związanych z metodą dramy oraz wyrażania swoich uczuć za pomocą
sztuki. Dodatkowym elementem
kursu będzie dyskusja na temat
równości płci. Organizatorem
kursu jest Stockholm School of
Arts.
Zaproszenie skieorwane jest do
nauczycieli, trenerów, kadry kierowniczej instytucji kształcących
Str. 14

i pracujących z dorosłymi ludźmi.
Osoby zainteresowane muszą
zgłosić się do organizatora do 1
września oraz aplikować o grant
na Kurs doskonalenia zawodowego dla kadry edukacji dorosłych
w ramach programu Grundtvig.
Gdzie: Sztokholm (Szwecja)
Kiedy: 23-29 lutego 2014
Kontakt: Eva Darell
E-mail:
eva.darell@stockholm.se
Deadline: 01-09-2013
Więcej informacji:

http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1364
—————————————–—E-wakacje z Programem eTwinning - dodatkowe szkolenia w
Warszawie
W programie szkolenia przewidziana jest rejestracja w programie
eTwinning, poznanie oferty programu i jego możliwości oraz
praktyczne wykorzystanie dostępnych narzędzi do poszukiwania
partnerów, utworzenia projektu i
jego realizacji.
Nr 7 (2013)

Warsztaty przeznaczone są dla
nauczycieli, którzy chcą rozpocząć
współpracę w ramach programu
eTwinning. Szkolenia odbywają
się w siedzibie Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie
przy ul. Mokotowskiej 43.
Gdzie: Warszawa
Kiedy: lipiec - sierpień 2013
E-mail:
monika.regulska@frse.org.pl
Deadline: 26-08-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1349
———————————————
Wolontariat w Portugalii - wybierz coś dla siebie
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i
Młodzieży "Uskrzydlamy" poszukuje wolontariusza do jednego z
czterech projektów w Portugalii.
W zależności od wybranego działania projekt trwa od czterech do
dziewięciu miesięcy. Szczegółowe
informacje dotyczące konkretnych
działań znajdują się na poniższych
stronach:
http://www.europeanvoluntaryse
rvice.com/vaga/aberta/2873
http://www.europeanvoluntaryse
rvice.com/vaga/aberta/2876
http://www.europeanvoluntaryse
rvice.com/vaga/aberta/3214
http://www.europeanvoluntaryse
rvice.com/vaga/aberta/2877
Osoby zainteresowane proszone są
o przesłanie swojego CV wraz z
numerem wybranego działania.
Gdzie: Portugalia
Kiedy: od 1 października 2013
Kontakt: Agnieszka Zawiślak
E-mail:
aga.banan@interia.pl
Deadline: 15-08-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1387
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Poznaj wymiany młodzieżowe szkolenie wprowadzające
Narodowa Agencja Programu
„Młodzież w działaniu" zaprasza
do udziału w szkoleniu poświęconym lokalnym i międzynarodowym projektom w ramach Akcji 1.
Młodzież dla Europy oraz 3.1.
Wymiany Młodzieży.
Głównym celem spotkania jest
przekazanie informacji dotyczących możliwości i zasad ubiegania
się o dofinansowanie oraz przygotowania i realizacji projektów
młodzieżowych.
Zaproszenie skierowane jest do
młodych ludzi oraz do osób działających w instytucjach, organizacjach i grupach pracujących z młodzieżą, i na jej rzecz.
Gdzie: K o n s t a n c i n - J e z i o r n a
k/Warszawy
Kiedy: 12-15 września 2013
Kontakt: Grzegorz Kucharyk
E-mail: gkucharyk@frse.org.pl
Deadline: 25-08-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1385
———————————————
Projekt i co dalej? - warsztaty w
Łowiczu
Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych/realizowanych projektów,
tak by ich rezultaty stały się podstawą do budowy sieci powiązań
lokalnych, pozwalających na dalszą realizację celów statutowych
organizacji.
Warsztaty przeznaczone są dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz
swojej społeczności we wsiach i
miasteczkach do 6000 mieszkań-

ców.
Gdzie: Łowicz
Kiedy: 12-15 września 2013
Kontakt: Monika SłotwińskaŁychota
E-mail:
mslotwinska@fww.org.pl
Deadline: 05-08-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1323
———————————————
Jak budować partnerstwa między
organizacjami - szkolenie w Opolu
Punkt Kontaktowy Kultura we
współpracy z Punktem Kontaktowym Europa dla Obywateli rozpoczynają cykl warsztatów pt.
„Zasady budowania partnerstw
lokalnych, krajowych i międzynarodowych w miękkich projektach
unijnych”.
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom umiejętności budowania partnerstw, których efektem są ciekawe projekty. Podczas
warsztatu poruszone zostaną
m.in. kwestie doboru odpowiedniego partnera, utrzymania
współpracy podczas realizacji
wspólnych działań oraz zasady
skutecznej aplikacji o fundusze
unijne.
Szkolenie przeznaczone jest dla
przedstawicieli instytucji samorządowych, edukacyjnych oraz
organizacji pozarządowych
Gdzie: Opole
Kiedy: 7 sierpnia 2013
E-mail: astankowska@iam.pl
Deadline: 04-08-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1392

Źródło: Eurodesk Polska
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ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
1 996 250,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 977 573,92 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VIII Regionalne kadry
gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Podziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw
Okres realizacji: 1.04.2013 r. –
29.05.2015 r.
Jednostka realizująca projekt:
m.st. Warszawa
Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Rozwoju
Filantropii
w
Polsce
Uczestnicy projektu: pracownicy
małych i średnich przedsiębiorstw
zagrożonych restrukturyzacją
Opis projektu:
Problematyka niskiej aktywności
zawodowej osób w wieku 50+ staje się kluczową kwestią społeczną
oraz głównym wyzwaniem polityki rynku pracy w kontekście prognozowania zmian demograficznych w Polsce, dlatego tak istotne
jest wypracowanie odpowiednich
nowatorskich rozwiązań, które
przeciwdziałałyby przedwczesnemu wycofywaniu się z rynku pracy poprzez utrzymanie zatrudnienia starszych pracowników oraz
promowanie świadomego starzenia się. Jeżeli nie zostaną podjęte
odpowiednie działania, którym

towarzyszył będzie znaczący
wzrost zatrudnienia, w szczególności osób po 50 roku życia, zmniejszy
się liczba osób pracujących w tej
grupie wiekowej. Szczególnie sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardzo trudna. Osoby po 50 roku życia
w dużym stopniu zagrożone są wypadnięciem z rynku pracy, dlatego
ważne jest aby zostały stworzone
odpowiednie mechanizmy wsparcia, które przedłużyłyby ich aktywność zawodową szczególnie w kontekście zachodzących zmian związanych z wydłużeniem wieku emeryt. Wymaga to jednak kompleksowego przyjrzenia się problemowi i
podjęcia próby zmiany świadomości wśród pracodawców oraz kadry
zarządzającej. Pracodawcy muszą
zrozumieć, że konkurencyjność ich
firm powinna polegać na wydajności starszych pracowników oraz na
efektywnym wykorzystaniu ich
umiejętności.
Cel projektu:
Wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości
utrzymania zatrudnienia osób pracujących po 50 roku życia.
Cele szczegółowe:
-Wypracowanie poradnika oraz
filmu w konsultacji z kadrą zarządzającą z zakresu zarządzania wiekiem
-Wzrost świadomości dotyczących
własnych kompetencji zawodowych wśród osób po 50 roku życia
pracujących w małych i średnich
przedsiębiorstwach
-Wzrost wiedzy na temat założenia

działalności gospodarczej
W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:
Innowacyjnością proponowanego
rozwiązania jest wypracowanie
narzędzi, które przyczynią się do
wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku
życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu
ich konkurencyjności na rynku pracy. Wynikiem projektu będą 3
sprzężone ze sobą produkty:
PORA DNIK ZARZĄDZANIA
WIEKIEM W MSP wraz z filmem
promujących zarządzanie wiekiem
i równość szans ze względu na
wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.
NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE
KOMPETENCJE ZAWODOWE
OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ W
MSP, służące diagnozowaniu luk
kompetencyjnych pracowników
względem wymogów stawianych
na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w
zakresie przedsiębiorczości.
NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pomoże kompleksowo, w
prosty i przystępny sposób w uzyskaniu wsparcia na temat prowadzenia działalności gospodarczej w
szczególności wstępnej weryfikacji
przygotowania biznes planu oraz
możliwości samorozwoju.
Źródło: Biuro Funduszy Europejskich i
Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
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