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„Europa zmienia Warszawę 2013” - relacja z wydarzenia
W dniach 17 – 25 sierpnia każdy,
kto znalazł się na pl. Zamkowym
w Warszawie miał okazję odwiedzić namiot Europejskiego Punktu
Informacyjnego, w którym Punkt
Informacji Europejskiej Europe
Direct – Warszawa oraz aktywnie
działające warszawskie instytucje
zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną i kulturalną. Dla gości zorganizowano całą gamę atrakcji,
począwszy od tematycznych
warsztatów, a skończywszy na
grach i zabawach dla najmłodszych. Istotnym elementem wydarzenia była również wystawa fotograficzna, prezentująca projekty
realizowane przez m.st. Warszawę, dofinansowane z funduszy
europejskich.
Wydarzenie zainicjował weekend
poświęcony tematyce ochrony
zdrowia. W sobotę, 17 sierpnia
swoją kompleksową działalność
zaprezentował Szpital im. Świętej
Rodziny SPZOZ na Madalińskiego. Goście namiotu nie tylko mieli
okazję uzyskać informacje na tematy związane z profilaktyką i
leczeniem, ale także poddać się
bezpłatnym badaniom ciśnienia,
pulsu oraz saturacji, a także pomiarom wagi i wzrostu. Bogata
oferta została ponadto skierowana
dla najmłodszych. Dzieci mogły
przebadać przyniesione maskotki,
a także zrobić sobie zdjęcia w
prawdziwym stroju chirurga. W
niedzielę natomiast instruktorzy
Polskiego Czerwonego Krzyża
prezentowali jak poprawnie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia życia takich jak zakrztuszenie się czy zatrzymanie
akcji serca. Zespół PCK okazał się
również nieoceniony w organizacji
zabaw dla najmłodszych uczestników wydarzenia.
W różnego rodzaju atrakcje obfitował także poniedziałkowy Dzień
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Obywateli. Cały szereg warsztatów oraz prezentacji skierowanych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zorganizowany został przez Regionalny
Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ciekawą ofertę
przedstawił także Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Odwiedzający namiot mogli nie tylko zobaczyć jak na co dzień funkcjonują
złobki, ale także spróbować ich
specjałów, a także wziąć udział w
ćwiczeniach
muzycznoruchowych oraz konsultacjach
logopedycznych i psychologicznych. Młodzież natomiast miała
okazję spróbować sił w rozgrywkach gry planszowej ROZEGRAJ
MIASTO organizowanych przez
Centrum Komunikacji Społecznej
m.st. Warszawy.
Moc atrakcji na wtorek zaplanowało Muzeum m.st. Warszawy
oraz jego oddziały. Można było
wybrać się na spacer po Starówce
z przewodnikiem, wraz z Muzeum Warszawskiej Pragi wykonać szyldy dawnych i zapomnianych zawodów albo wydrukować
ulotkę na zabytkowej prasie dzięki uprzejmości Muzeum Drukarstwa m.st. Warszawy. Centrum
Interpretacji Zabytku przygotowało animacje plastyczne dedykowane dla dzieci, podczas gdy
Centrum Badań i Dokumentacji
Korczakianum przedstawiło aktywność wychowanków Domu
Sierot Janusza Korczaka. Ogromną atrakcją był także, zorganizowany przez Muzeum Woli, występ Chóru Eksperymentalnego,
improwizującego do warszawskich zabytków. Podczas dnia z
kulturą gościli także animatorzy z
Centrum Nauki Kopernik z mobilną animacją "Kopernik na kółkach", w której każdy miał okazję
wykonać proste, ale jednocześnie

niezwykłe doświadczenia. Uczestnicy imprezy uczyli między innymi się przebijać napompowane
balony bez wypuszczania z nich
powietrza, rozwiązywać skomplikowane supły i zmuszać sprężynę
do wydawania dźwięków niczym
miecze świetlne z Gwiezdnych
Wojen.
Tematem przewodnim środy była
ekologia. Pracownicy stołecznego
ZOO stawili się w namiocie wraz
licznym gronem swoich podopiecznych. Papuga Edek, gekon
Sławek, żółw Rafał i jaszczurka
Krystyna to okazy, które robiły
największą furorę wśród odwiedzających. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się również
popołudniowa promocja
„Ptasiego Azylu” oraz CITES –
dwóch projektów unijnych realizowanych przez m.st. Warszawę
w współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym. Wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. można było badać czystość wody, budować prowizoryczne filtry i zapoznać się z krótkimi filmikami edukacyjnymi z
serii „Z Wisły do Wisły – podróże
z Kropelkiem”. Swoje punkty informacyjne wystawiły także: Metro Warszawskie oraz Tramwaje
Warszawskie oraz Zarząd Mienia
m.st. Warszawy.
Nie zabrakło również konsultantów punktów informacyjnych
związanych z funduszami europejskimi i przedsiębiorczością,
które świadczyły usługi doradcze
w czwartek, 22 sierpnia. Podczas
spotkań przedstawicielami Centralnego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich, Punktu
Konsultacyjnego „Europa dla
Obywateli” oraz Punktu Kontaktowego ds. Kultury można było
zasięgnąć informacji na temat ich
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działalności oraz otrzymać ciekawe materiały i publikacje. Nie zabrakło także Urzędu Pracy m.st.
Warszawy oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie, które
udzielały informacji na temat projektów skierowanych do osób bezrobotnych. Swoją działalność zaprezentowali także: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Mazowiecka Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości, a także Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. W tegorocznej
edycji, po raz pierwszy w namiocie
gościli również pracownicy Centrum Przedsiębiorczości Smolna
oraz konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Piaseczno.
Piątek, 23 sierpnia był natomiast
dniem ze służbami mundurowymi. Dzięki uprzejmości Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie wszyscy
odwiedzający mogli zobaczyć
prawdziwy wóz strażacki oraz
sztuczki wykonywane przez robota rozpoznania chemicznego. Tymczasem na stoisku Centralnego
Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Głównej Policji odwiedzający mieli okazję poznać sekrety walizki technika kryminalistyki,
zrobić sobie zdjęcie na krześle, na
którym fotografowani są prawdziwi przestępcy, a także nauczyć się
pobierania odcisków palców.
Drugi weekend imprezy w Europejskim Punkcie Informacyjnym
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ponownie poświęcony był tematyce zdrowotnej. W sobotę Warszawski Szpital dla Dzieci przygotował bogatą ofertę dla najmłodszych. Dzieci miały możliwość
zmierzenia swojego wzrostu, wagi a także sprawdzić wady zgryzu
i wzięcia udziału w licznych zabawach pozwalających ćwiczyć właściwą postawę, podczas gdy rodzice konsultowali się z pediatrami. W ostatnim dniu imprezy
udział wzięli: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
oraz Zespół Żłobków m.st. Warszawy. Wszyscy odwiedzający
mogli skorzystać z konsultacji
psychologicznych oraz logopedycznych, a także poddać się podstawowym badaniom, takim jak
sprawdzenie ciśnienia krwi, poziomu cukru oraz ocena wskaźnika BMI. Dla najmłodszych zorganizowano konkursy rysunku oraz
gry i zabawy edukacyjne.
Ponadto, w Europejskim Punkcie
Informacyjnym przez okres trwania wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych świadczonych przez konsultantów Punktu
Informacji Europejskiej Europe
Direct – Warszawa. Z tej okazji
skorzystało w sumie kilkudziesięciu warszawiaków i przyjezdnych
gości, którzy w większości szukali
informacji na temat możliwości
otrzymania dofinansowania do
nowozakładanej działalności go-

spodarczej.
Przedsięwzięcie „Europa zmienia
Warszawę” jak co roku miało celu
dostarczenie mieszkańcom Warszawy informacji na tematy związane z Unią Europejską oraz wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2007–2013. Ogromną rolę w rozpowszechnianiu informacja na temat wykorzystania
środków unijnych w stolicy odegrała wystawa fotograficzna prezentująca projekty europejskie
realizowane przez m.st. Warszawę. Na 16 wielkoformatowych
planszach znalazły się podstawowe informacje i zdjęcia o 30 takich
projektach, a pośród nich między
innymi budowa II linii, modernizacja praskich tras tramwajowych, „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice” czy
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych
Ptaków Chronionych „Ptasi
Azyl”.
Tegoroczna edycja wydarzenia
„Europa zmienia Warszawę” była
jeszcze bardziej udana niż poprzednie. Dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim
uczestnicy, których liczba wyniosła kilkanaście tysięcy.
Wydarzenie „Europa zmienia
Warszawę zrealizowane zostało
w ramach projektu m.st. Warszawy pod nazwa Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Warszawa, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej.
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Nauka dostępna dla każdego
Otwarty dostęp do publikacji naukowych szybko upowszechnia
się zarówno w Europie jak i poza
nią – wynika z analizy z analizy
przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej. Już teraz połowa z nich jest bezpłatnie przekazywana wszystkim zainteresowanym. - Europejski podatnik nie
powinien płacić dwa razy za badania opłacone ze środków publicznych – podkreśla Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz
ds. badań, innowacji i nauki.
Ogólnoświatowe wysiłki, aby bezpłatnie, powszechnie udostępniać
wyniki badań naukowych (tak
zwany „otwarty dostęp”), przyniosły nadspodziewane rezultaty. W
opublikowanej właśnie analizie
stwierdzono, że otwarty dostęp
osiąga obecnie swoje apogeum –
bezpłatnie jest teraz dostępnych
około 50 proc. publikacji naukowych opublikowanych w 2011 r.
To niemal dwa razy więcej niż zakładano w poprzednich analizach.
Ten gwałtowny wzrost tłumaczy
się dopracowaniem metodologii i
poszerzeniem definicji otwartego
dostępu. Autorzy analizy szacują
również, że w ramach otwartego
dostępu jest teraz dostępnych online ponad 40 proc. artykułów naukowych, których wyniki zweryfikowano i które zostały opublikowane na świecie w latach 2004–
2011. W analizie uwzględniono
dane z UE i niektórych krajów sąsiadujących, a także z Brazylii, Kanady, Japonii i Stanów Zjednoczonych.
W analizie przyjrzano się dostępności publikacji naukowych w 22
dziedzinach nauki w krajach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a
także w Brazylii, Kanadzie, Japonii
i USA. W wielu krajach i dziedzinach obecnie dostępnych jest bezpłatnie ponad 50 proc. publikacji. I
tak bezpłatnie dostępna jest większość artykułów w dziedzinach
nauk i technologii ogólnych, badań
biomedycznych, biologii oraz matematyki i statystyki. Otwarty do-
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stęp jest natomiast najbardziej
ograniczony w dziedzinach nauk
społecznych i humanistycznych,
nauk stosowanych, inżynierii i
technologii.
W niedawno opublikowanym
komunikacie Komisji Europejskiej
(IP/12/790) otwarty dostęp został
uznany za jeden z głównych sposobów poprawy rozpowszechniania wiedzy, a tym samym ułatwienia innowacji w Europie. Dlatego też otwarty dostęp będzie
obowiązkowy dla wszystkich publikacji naukowych, które opracowano przy wsparciu z programu
„Horyzont 2020” (unijny program
finansujący badania i innowacje
na lata 2014–2020). W komunikacie zalecono, aby państwa członkowskie w podobny sposób
wspierały otwarty dostęp w ramach swoich programów krajowych.
Kontekst
Analizę sporządziło biuro zajmujące się oceną badań ScienceMetrix. Analiza obejmuje 28 państw członkowskich UE oraz
Szwajcarię, Liechtenstein, Islandię, Norwegię, Turcję, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii,
Izrael, Brazylię, Kanadę, Japonię i
Stany Zjednoczone. Opublikowano również inne raporty sporządzone przez to samo biuro, dotyczące polityki otwartego dostępu
oraz kwestii otwartego dostępu
do danych.
W temacie polityki otwartego dostępu z raportu wynika, że większość z 48 głównych sponsorów
badań uważa za akceptowalne
obie podstawowe formy otwartego dostępu – otwarty dostęp do
publikacji w czasopismach
(określany jako model „złoty” i
„hybrydowy”) oraz samodzielną
archiwizację (określaną mianem
„zielonego” modelu). Ponad 75
proc. sponsorów badań akceptuje
okresy embargo – tj. zwłoki między publikacją a jej bezpłatnym
udostępnieniem – wynoszące od

sześciu do 12 miesięcy.
Z trzeciej analizy wynika jednak,
że obecnie realizowanych jest
mniej strategii dotyczących
otwartego dostępu do danych
naukowych niż strategii otwartego dostępu do publikacji. Otwarty
dostęp do danych pochodzących
z badań naukowych ulega szybkim zmianom w środowisku,
gdzie osoby prywatne, instytucje,
rządy, organizacje nienastawione
na zysk oraz firmy prywatne luźno ze sobą współpracują, budując
infrastruktury oraz tworząc normy, prototypy i nowe modele biznesowe. W ramach unijnego programu „Horyzont 2020”, finansującego badania i innowacje w latach 2014–2020, Komisja rozpocznie również realizację projektu
pilotażowego dotyczącego otwartego dostępu do danych zebranych podczas badań finansowanych ze środków publicznych,
przy uwzględnieniu uzasadnionych zastrzeżeń związanych z
interesami handlowymi, prywatnością i bezpieczeństwem beneficjentów.
Komisja przyjmie otwarty dostęp
do publikacji naukowych za jedną
z głównych zasad programu
„Horyzont 2020”. Począwszy od
2014 r. wszystkie artykuły naukowe opracowywane przy wykorzystaniu środków z programu
„Horyzont 2020” będą musiały
być udostępniane:
albo niezwłocznie online przez
wydawcę („złoty” i „hybrydowy”
otwarty dostęp), przy czym koszty ich publikacji będą się kwalifikować do zwrotu przez Komisję
Europejską
albo przez naukowców w otwartym archiwum nie później niż
sześć miesięcy (12 miesięcy w
przypadku artykułów z dziedziny
nauk społecznych i humanistycznych) od publikacji („zielony”
otwarty dostęp).
Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Europa kocha Wi-Fi
Wi-Fi, czyli bezprzewodowy dostęp do internetu cieszy się
ogromnym powodzeniem, a tendencja ta ma się utrzymać – wynika z badania, przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską. 71 proc. ogółu danych
przesyłanych za pośrednictwem
sieci bezprzewodowych w UE w
2012 r. trafiła do smartfonów i
tabletów przy użyciu Wi-Fi, a
wskaźnik ten może wzrosnąć do
78 proc. w roku 2016. Te zaskakujące wyniki pokazują, jak niższe koszty korzystania z hotspotów Wi-Fi prowadzą do zmiany
zachowań konsumentów. Warto
inwestować w WiFi – przekonuje
KE.
Mimo iż sieci 3G i 4G są niezbędne, by zapewnić możliwość pełnego korzystania z dobrodziejstw
mobilnego internetu, koszty zakupu praw do widma na potrzeby
obsługi tych sieci są obecnie wysokie, konsumenci ponoszą
znaczne koszty korzystania z tych
sieci (na przykład podczas roamingu), a same sieci w wielu częściach Europy są już przeciążone
ze względu na brak dostępnego
widma.
Łączne zastosowanie Wi-Fi i innych elementów infrastruktury
opartych na nadajnikach o małej
mocy (uzupełniających tradycyjne
duże stacje bazowe sieci komórkowej) pozwoliłoby na ograniczenie przeciążenia sieci 3G i 4G
dzięki zapewnieniu funkcjonalności dosyłu poza tymi sieciami, a
także zmniejszenie kosztów ponoszonych przez operatorów i użytkowników sieci.
Rozpowszechnienie korzystania z
tych technologii pozwoliłoby operatorom na zaoszczędzenie dziesiątków miliardów euro na modernizację sieci w celu zaspokojenia popytu. Konsumenci mogliby
zaoszczędzić, korzystając z Wi-Fi,
zamiast płacić za usługi przesyłania danych przez sieć telefonii
komórkowej w momencie, gdy
znajdują się w pobliżu hotspotu
Wi-Fi. Nadajniki o małej mocy
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mogą również zapewnić zasięg w
trudnodostępnych miejscach, w
tym wewnątrz dużych budynków.
W badaniu zalecono:
zwiększenie zakresu ogólnie dostępnego widma na świecie z
5 150 MHz do 5 925 MHz na potrzeby Wi-Fi;
kontynuację pełnego udostępniania pasm 2,6 GHz oraz 3,5 GHz
na potrzeby łączności bezprzewodowej oraz przeprowadzenie konsultacji na temat przyszłych możliwości udzielania licencji na pasmo 3,5 GHz oraz inne potencjalne nowe pasma częstotliwości;
oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zakresie wprowadzenia usług odciążania i sieci w
miejscach publicznych.
Kontekst
Sieć Wi-Fi jest najczęściej stosowana w domu i w miejscu pracy, i
jest szczególnie przydatna do zapewnienia łączności z internetem
dla wielu urządzeń w ramach
jednego abonamentu internetowego. Wi-Fi szybko się rozwija w
miejscach publicznych, takich jak
kawiarnie i węzły transportu publicznego, i pozwala operatorom
sieci komórkowych odciążyć
przeciążone sieci 3G. Pomoże to
operatorom sprostać 66procentowemu rocznemu wzrostowi popytu na bezprzewodową
transmisję danych, jaki przewiduje się na lata 2012-2017.
Nadajniki o małej mocy są radiowymi węzłami dostępowymi o
niewielkim zasięgu, które wspierają duże infrastruktury sieci komórkowej, za które zwykle uważa
się dzisiaj stacje bazowe czy anteny.
Sieci 4G i LTE będą funkcjonować
jako sieć warstw nadajników o
małej mocy (działających w promieniu od 10 metrów do 2 kilometrów) oraz dużych infrastruktur (których zasięg może wynosić
dziesiątki kilometrów). W rezultacie mała infrastruktura komórkowa będzie coraz ważniejszym elementem funkcjonowania sieci –

inaczej niż ma to miejsce w sieciach 3G, w których nadajniki te
służą czasami do ich odciążania.
Na potrzeby badania odciążanie
sieci zdefiniowano jako przekierowanie danych bezprzewodowych
za pośrednictwem sieci komórkowych o dalekim zasięgu poprzez
tzw. małoobszarowe punkty dostępu (LTE lub Wi-Fi). Smartfony
i tablety mogą łączyć się z internetem za pomocą tych alternatywnych technologii dostępu do sieci,
wykorzystujących lokalny zasięg i
działających w częstotliwościach
dostępnych dla różnych operatorów sieci.
Pozostałe wnioski z badania są
następujące:
-małe infrastruktury Wi-Fi i LTE
uzupełniają się nawzajem, a nie
zastępują. Połączenie obydwu
technologii może pomóc w maksymalnym wykorzystaniu dostępnego widma po minimalnych
kosztach poprzez korzystanie ze
wspólnych łącz dosyłowych i z
innej infrastruktury sieciowej
obecnej w danym miejscu;
-rozwiązania dosyłowe mogą
umożliwiać ponowne wykorzystywanie widma w o wiele większym zakresie w danym obszarze
geograficznym;
-nowa infrastruktura Wi-Fi
zwiększy przepustowość sieci
dzięki zastosowaniu bardziej pojemnych kanałów (80 MHz lub
160 MHz);
-procesy automatycznego uwierzytelniania w celu uzyskania
dostępu do sieci Wi-Fi w znacznym stopniu ograniczą dotychczasową trudność polegającą na
ręcznym łączeniu się z Wi-Fi;
-rozwiązania umożliwiające użytkownikom dzielenie się swoim
dostępem do internetu za pośrednictwem Wi-Fi oraz szereg agregatorów Wi-Fi usprawniają powszechny dostęp do Wi-Fi i
zmniejszają jego koszty.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Nr 8 (2013)

Podrobiony miliard
W ubiegłym roku celnicy zatrzymali na granicach UE podrabiane
towary za niemal miliard euro –
wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej. Prawie jedną
trzecią podróbek stanowiły papierosy. Statystyki wskazują, że
najwięcej podrabianych towarów
nadal napływa z Chin. - Służby
celne to pierwsza linia unijnej
obrony przed podróbkami, które
zakłócają funkcjonowanie przedsiębiorstw przestrzegających prawa – podkreśla komisarz Algirdas Šemeta.
W 2012 r. unijne służby celne zatrzymały prawie 40 mln wyrobów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności
intelektualnej (PWI). Dane te pochodzą z rocznego sprawozdania
Komisji Europejskiej z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Chociaż liczba ta jest niższa niż w 2011 r.,
wartość skonfiskowanych towarów wciąż jest wysoka i sięga niemal 1 mld euro. Tegoroczne sprawozdanie zawiera także dane statystyczne dotyczące rodzaju, pochodzenia i sposobu transportu
podrobionych produktów zatrzymanych na granicach zewnętrznych UE. Znaczną część skonfiskowanych produktów stanowiły
papierosy (31 proc.), druga w kolejności (12 proc.) była grupa towarów różnych (np. butelki, lampy, kleje, akumulatory, proszki do
prania), natomiast na trzecim
miejscu uplasowały się opakowania (10 proc.). W 2012 r. około 70
proc. interwencji celnych dotyczyło paczek pocztowych i przesyłek
kurierskich, przy czym w 23 proc.
przypadków zatrzymanie produktów w obrocie pocztowym
dotyczyło lekarstw.
Algirdas Šemeta, komisarz ds.
podatków, unii celnej, audytu i
zwalczania nadużyć finansowych,
stwierdził: - Służby celne to pierwsza linia unijnej obrony przed podróbkami, które zakłócają funkcjono-
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wanie przedsiębiorstw przestrzegających prawa. W sprawozdaniu pokazano intensywność i znaczenie prac
wykonywanych w tym obszarze przez
służby celne. Poprzez współpracę z
partnerami międzynarodowymi, sektorem przemysłowym i państwami
członkowskimi będę nadal dążył do
zapewnienia jeszcze lepszej ochrony
praw własności intelektualnej w Europie.
Najwięcej podrobionych towarów
w dalszym ciągu pochodzi z
Chin. Istnieją jednak także inne
kraje, które są głównym źródłem
konkretnych kategorii produktów
– z Maroka pochodzą podrabiane
środki spożywcze, z Hongkongu
płyty CD lub DVD oraz inne wyroby tytoniowe (głównie papierosy elektroniczne i płynne wkłady
do nich), a z Bułgarii opakowania.
W około 90 proc. wszystkich
przypadków zatrzymania produktów dochodzi do ich zniszczenia lub skierowania sprawy do
sądu w celu stwierdzenia naruszenia prawa.
Kontekst
Jak podkreślono w strategii Europa 2020, ochrona praw własności
intelektualnej ma istotne znaczenie dla unijnej gospodarki i jest
siłą napędową dalszego wzrostu
w takich obszarach jak badania,
innowacje i zatrudnienie. Skuteczne egzekwowanie praw własności
intelektualnej jest również istotne
z tego względu, iż niektóre podróbki (takie jak artykuły spożywcze, kosmetyki i artykuły
przeznaczone dla dzieci), produkowane z pominięciem wszelkich
uregulowań prawnych, mogą stanowić poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia obywateli.
Unijne służby celne odgrywają
decydującą rolę w procesie zapobiegania przedostawaniu się na
rynek UE produktów, w przypadku których zachodzi podejrzenie
naruszenia prawa własności intelektualnej. Począwszy od 2000 r.
Komisja publikuje roczne spra-

wozdania z działalności służb
celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej.
Sprawozdania te, sporządzane w
oparciu o dane przekazywane
Komisji przez krajowe organy
administracji celnej, stanowią cenny materiał ułatwiający analizę
naruszeń praw własności intelektualnej w Unii prowadzoną przez
organy celne i na potrzeby instytucji UE, takich jak obserwatorium do spraw naruszeń praw
własności intelektualnej.
W czerwcu 2013 r. przyjęto nowe
rozporządzenie w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w urzędach celnych
(zob. MEMO/11/332 i MEMO/13/527). Wzmacnia ono
przepisy stosowane przez organy
celne w celu egzekwowania praw
własności intelektualnej.
W dniu 10 grudnia 2012 r. Rada
przyjęła nowy unijny plan działań
dla organów celnych w latach
2013-2017 w celu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej (zob. MEMO/12/967). Strategiczne cele tego planu działania
obejmują:
-skuteczną realizację i monitorowanie nowych unijnych przepisów w sprawie egzekwowania
praw własności intelektualnej
przez służby celne;
-zwalczanie handlu towarami
naruszającymi prawa własności
intelektualnej w całym międzynarodowym łańcuchu dostaw;
-reagowanie na główne tendencje
w handlu towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej;
-wzmacnianie współpracy z europejskim obserwatorium do spraw
naruszeń praw własności intelektualnej
-oraz wzmacnianie współpracy z
organami ścigania.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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e-SENS ułatwia życie
Rejestracja on-line firmy w innym kraju UE, zdalny dostęp do
dokumentacji medycznej – już
niebawem tak może wyglądać
europejski standard usług publicznych. Komisja Europejska
przeznaczy ponad 13 mln euro na
projekt e-SENS, który ma połączyć krajowe usługi cyfrowe dla
obywateli odwiedzających inne
państwo członkowskie.
W oparciu o udaną współpracę
między państwami członkowskimi UE, przemysłem, krajowymi
administracjami, środowiskami
akademickimi, sektorem prywatnym i społecznościami lokalnymi
przy serii projektów mających na
celu ułatwienie zamieszkania, podejmowania pracy, podróżowania, uczenia się i prowadzenia
działalności gospodarczej ponad
granicami, Komisja Europejska
inwestuje 13,7 mln euro w dalszy
rozwój transgranicznych cyfrowych usług publicznych.
Nowy projekt e-SENS (anagram
od Electronic Simple European
Networked Services, czyli upraszczanie europejskich elektronicznych usług sieciowych) pomoże
rozwijać cyfrowe usługi publiczne, które ułatwią przedsiębiorstwom prowadzenie działalności
gospodarczej w rodzimym państwie członkowskim oraz na terenie całej UE – w tym zakładanie
przedsiębiorstw, spełnianie wymogów prawnych i branie udziału w przetargach publicznych.
Połączy on również krajowe usługi cyfrowe dla obywateli, którzy
odwiedzają inne państwo członkowskie podczas wyjazdu wakacyjnego, zawodowego czy edukac
y
j
n
e
g
o
.
Wydajność transgranicznych
cyfrowych usług publicznych
będzie się nadal poprawiać, gdy
za ich podstawę przyjmie się
szybkie łącza szerokopasmowe
obejmujące całą UE. Środki
promocji inwestycji w szybkie
sieci są jednym z elementów
przyszłego pakietu Komisji
dotyczącego połączonego
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kontynentu.
Kontekst
Od 2008 r. Komisja Europejska we
współpracy z państwami członkowskimi UE, przedsiębiorstwami
przemysłowymi, krajowymi administracjami, środowiskami akademickimi, sektorem prywatnym i
społecznościami lokalnymi opracowuje projekty pilotażowe na
szeroką skalę dotyczące transgranicznych cyfrowych usług publicznych w celu rozwijania i badania sprawnych transgranicznych usług cyfrowych. W ramach
e-SENS ponad 100 partnerów z 20
krajów od Portugalii po Turcję
opracowuje i wdraża elementy
oparte na otwartych normach i
interoperacyjnych specyfikacjach
elektronicznych dokumentów tożsamości, podpisów elektronicznych, elektronicznych usług przesyłowych i dokumentów elektronicznych, które nowatorzy z sektora publicznego i prywatnego
mogą wykorzystywać do tworzenia nowych cyfrowych usług publicznych, pomagając cyfrowej
Europie się budować, łączyć i rozwijać.
Konkretne projekty to:
Bezpieczna wymiana informacji w
zakresie tożsamości elektronicznej
- projekt STORK 2.0 przyczynia
się do urzeczywistnienia jednolitego europejskiego obszaru elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania. Ustala on interoperacyjność na poziomie krajowym oraz
UE dla dowodów tożsamości elektronicznej zarówno dla osób
prawnych, jak i fizycznych
(wideo).
Przyspieszenie działania wymiaru
sprawiedliwości – projekt eCODEX poprawia transgraniczny
dostęp obywateli i przedsiębiorstw do usług prawnych w
Europie oraz interoperacyjność
organów wymiaru sprawiedliwości w UE (wideo).
Poprawa systemu opieki zdrowot-

nej – projekt epSOS polega na
projektowaniu, tworzeniu i ocenie infrastruktury usługowej, która umożliwi transgraniczną interoperacyjność elektronicznych
systemów dokumentacji medycznej (wideo).
Poprawa funkcjonowania udzielania zamówień publicznych –
wyniki projektu PEPPOL dotyczącego elektronicznego udzielania zamówień publicznych
(przeniesionego do organizacji
non-profit OpenPEPPOL) ułatwiają europejskim przedsiębiorstwom przeprowadzanie on-line
transakcji z organami publicznymi w Europie przy procedurach
udzielania zamówień (wideo).
Ułatwienie działalności gospodarczej – wyniki projektu SPOCS
pozwalają zakładać przedsiębiorstwa za granicą. Pakiet początkującego wskazuje im sprawne
transgraniczne alternatywy dla
długich procedur administracyjnych, z którymi zwykle borykają
się przedsiębiorstwa próbujące
rozszerzyć swoją działalność na
inne kraje (wideo)
e-SENS opiera się na tych wynikach i będzie stanowić pomost
między fazą pilotażową a operacyjną, gdy transgraniczne usługi
publiczne będą już w pełni dostępne. Projekt e-SENS zainaugurowano 1 kwietnia 2013 r., a ponieważ zawarto już umowę w
sprawie przyznania dotacji z Komisją Europejską, można oficjalnie rozpocząć jego realizację.
W ciągu trzech lat Komisja przeznaczy na projekt 13,7 mln euro
(50 proc. budżetu wynoszącego
27,4 mln euro) z programu na
rzecz wspierania polityki w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICTPSP).

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Nr 8 (2013)

Nabór wniosków do RPO WM, Działania 4.2
Termin:
-wrzesień - październik 2013 r.
Budżet
-alokacja na konkurs wyniesie 2,5
mln EUR;
-maksymalna wartość dofinansowania – 2,5 mln PLN
Kto może składać wnioski:
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną,
-podmioty działające w oparciu o
przepisy ustawy o partnerstwie
publiczno–prywatnym,

-podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji
posiada samorząd,
-podmioty wybrane w drodze
ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne
na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie
usług z danej dziedziny,
-przedsiębiorstwa,
Na co można otrzymać dofinansowanie: Konkurs jest przewidziany
dla projektów polegających na
dostosowaniu istniejących zakładów zagospodarowania odpadów

do obowiązujących przepisów, w
tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji
zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu
RIPOK.
Wspierane będą przedsięwzięcia
zapisane w aktualnym Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy PROW.

Więcej informacji:
http://rpo.mazowia.eu/nabory-wnioskow/planowany-nabor-wnioskow-w-ramach-dzialania-4-

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 przed-

Biuletyn Europejski

siębiorców kontaktów gospodarczych oraz wypromowanie polskich specjalności eksportowych.
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 medycz-

•

nego 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:
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ratury pomiarowej,
7 500 000,00 zł - dla branży produkcji sprzętu medycznego i apa-

ny i zachowania zabytków

3 500 000,00 zł - dla branży ochro-

Więcej informacji:
http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Rozpoczeto_nabor_wnioskow_w_ra
mach_Poddzialania_652_POIG_030812.aspx

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 kon-

kretnymi 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 zintegro-

wanych 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 integracjispołecznej

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.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.mpleksowe_formy_reintegracji_spoleczno_spx
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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.
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
informatycznych, podniesienie
kwalifikacji pracowników samo-

rządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług.
Procent dofinansowania projektu:
85 proc.
Maksymalna wartość projektu:
5 000 000 zł
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 do POKL, Poddziałania 9.1.1

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Termin:
20.08.2013 - 18.09.2013
Kto może składać wnioski:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych).

Typ realizowanych projektów:
-tworzenie przedszkoli (w tym
również uruchamianie innych
form wychowania przedszkolne-
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go ) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
-wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania
przedszkolnego) przyczyniające
się do zwiększenia liczby dzieci
uczestniczących w wychowaniu
przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy,
uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.,

-opracowanie i realizacja kampanii
informacyjnych promujących edukację przedszkolną.
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):
-dzieci w wieku przedszkolnym
(3-5 lat),
-rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
-istniejące przedszkola,
-funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.
Za k re s st os o wa n i a
financingu

cr o ss-

Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu OperaStr. 11

finansowanych operacji
Kryteria:

cyjnego Kapitał Ludzki.

-ogólne,
-szczegółowe

Propozycje kryteriów wyboru
Więcej informacji:
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/41.html

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Co najmniej 30 proc. alokacji
Funduszu będzie przeznaczone
na następujące główne obszary
wsparcia, którymi są:

czeniu, m.in. na obszarach wiejskich,

-demokracja,

-przeciwdziałanie przemocy ze
względu na płeć.

-prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości
(etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych),

-równouprawnienie płci,

Nabory wniosków

-dobre rządzenie i transparentność działania,

Szczegóły dotyczące naborów
wniosków zostaną ustalone w
programie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

-demokracja partycypacyjna,

Uprawnieni

-zwalczanie rasizmu i ksenofobii,

Organizacje pozarządowe rozumiane jako dobrowolne organizacje nonprofit ustanowione jako
osoby prawne o celach niekomercyjnych, niezależne od władz
lokalnych, regionalnych i central-

-zwalczanie dyskryminacji,
-przeciwdziałanie nierównościom
społecznym, ubóstwu i wyklu-

nych, podmiotów publicznych,
partii politycznych i podmiotów
komercyjnych.
Wartość i poziom dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania wyniesie
do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Nabory wniosków:
1 września - 15 października
2013 r.

beneficjenci

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

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
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prawidłowość danych zawartych
w elektronicznej wersji wniosku
przesyłając podpisaną wersję papierową na adres PARP, zgodnie
z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania
Innowacji.
Pożyczka może być udzielona
na:
1. uruchomienie działalności
przedsiębiorcy, który nie prowa-

dzi 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
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dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub
usługi.

pożyczek mikro oraz małym
przedsiębiorstwom wynosi:
41 625 000,00 PLN

Budżet funduszu:
Budżet funduszu na udzielanie

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

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
Cele:
Celem Funduszu jest wspierania
współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych
państw z Unią Europejską.
Dofi na nsowane dzi ał an ia:
-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.

sze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i
osoby fizyczne.
Wysokość d ofinansowania:
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

Kto może ubiegać się o funduWięcej 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 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
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
Szkolenie o wymianach młodzieżowych - Wielka Brytania

którzy nie mają doświadczenia w
realizacji tego typu projektów

Głównym celem szkolenia jest
przekazanie uczestnikom informacji na temat wnioskowania o
fundusze na wymiany młodzieżowe oraz o zasadach realizacji
tychże projektów. Spotkanie będzie też okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania partnerstw.
Zaproszenie skierowane jest do
przedstawicieli organizacji młodzieżowych, szczególnie tych,

Gdzie: Wielka Brytania
Kiedy: 4-8 grudnia 2013
Kontakt: Grzegorz Kucharyk
E-mail:
gkucharyk@frse.org.pl
Deadline: 08-09-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1428
—————————————–—Polsko-Niemiecka Akademia
Dziennikarska
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Polsko-Niemiecka Akademia
Dziennikarska to szansa na poznanie ciekawych osób, zdobycie doświadczenia oraz wymianę poglądów. Tematem przewodnim tegorocznej Akademii będzie: Misja
mediów w regionie. Akademia
będzie składała się z licznych
workshopów, wykładów oraz dyskusji, które będą prowadzone
przez polskich oraz niemieckich
ekspertów. Podczas warsztatów
uczestnicy poznają ciekawe i ważne aspekty pracy dziennikarskiej,
aby w późniejszym czasie pod
Nr 8 (2013)

okiem ekspertów samodzielnie
przygotować własny materiał.
Zaproszenie skierowane jest do
przyszłych
dziennikarzy/dziennikarek oraz studentów/studentek kierunków pokrewnych (19-26 lat). Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie
CV i listu motywacyjnego na podany niżej adres mailowy.
Gdzie: Gliwice, Opole, Katowice
Kiedy: 3-6 października 2013
Kontakt: Weronika Wiese
E-mail:
weronika.wiese@haus.pl
Deadline: 10-09-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1422
———————————————
W zdrowym ciele zdrowy duch wymiana
z Hiszpanami

http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1423
———————————————
Akademia Doskonałego Projektu
- spotkanie w Warszawie
Punkt Kontaktowy ds. Kultury
organizuje szkolenie dla osób zainteresowanych tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z
Programu Kultura.
Celem spotkania jest przekazanie
informacji ułatwiających świadome kształtowanie tych elementów
projektów, które są istotne dla
ekspertów oceniających wnioski.
Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:
grupa docelowa i budowanie publiczności, promocja projektów
międzynarodowych, zasady i wyzwania w budowaniu międzynarodowych partnerstw.
Szkolenie skierowane jest do osób
mających jakiekolwiek doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i
realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych.

Głównym celem wymiany jest
promowanie sportu i aktywności
fizycznej jako doskonałej formy
przeciwdziałania m.in. dyskryminacji. Uczestnicy poznają również
kulturę i tradycje krajów partnerskich oraz dowiedzą się, w jaki
sposób promować tolerancję, szacunek i równość w swoich społecznościach lokalnych.
Zaproszenie skierowane jest do
grup młodzieży i organizacji młodzieżowych. Językiem roboczym
wymiany będzie hiszpański

Gdzie: Warszawa
Kiedy: 10 września 2013
Deadline: 06-09-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1425
———————————————
O współpracy ze Wschodem forum na Litwie

Gdzie: Comarca del Alto Guadalquivir, Cordoba (Hiszpania)
Kiedy: czerwiec 2014
E-mail:
dirección@altoguadalquivir.com /
prevendrogas@altoguadalquivir.com
Deadline: 03-09-2013
Więcej informacji:

Jednym z głównych celów spotkanie jest zwiększenie uznawalności
pracy z młodzieżą i uczenia się
pozaformalnego, zwłaszcza w
kontekście integracji społecznej,
na poziomie międzynarodowym,
krajowym, regionalnym i lokalnym. Dodatkowo uczestnicy wymienią się dobrymi praktykami w
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zakresie realizacji projektów z
krajami Partnerstwa Wschodniego
w ramach programu "Młodzież w
działaniu".
Gdzie: Kowno (Litwa)
Kiedy: 22-25 października 2013
Kontakt: Magdalena Malinowska
E-mail:
mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 05-09-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1420
———————————————
Jakość w szkoleniach młodzieżowych - szkolenie w Konstancinie
Głównym celem szkolenia jest
zwiększenie wiedzy i umiejętności
w realizacji dobrych jakościowo
projektów w ramach Akcji 4.3. Szkolenia i tworzenie sieci i 3.1. Szkolenia i tworzenie sieci z krajami partnerskimi. Szkolenie ma
umożliwić uczestnikom zgłębienie
i zrozumienie celów Akcji i ich
poszczególnych działań.
W szkoleniu mogą wziąć udział
pracownicy organizacji, którzy
mają doświadczenie w pracy metodą projektową oraz chcieliby w
przyszłości zrealizować projekt w
ramach Akcji 4.3. lub 3.1. Gdzie:
Opole
Gdzie: K o n s t a n c i n - J e z i o r n a
k/Warszawy
Kiedy: 19-22 września 2013
Kontakt: Bożena Kiluk
E-mail: bkiluk@frse.org.pl
Deadline: 05-09-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1412

Źródło: Eurodesk Polska
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ETTBio- Effective Technology Transfer in Biotechnology
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu:
2 206 047,84€
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 168 680€
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Interreg IVC
Priorytet: 1. Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy
Działanie: Innowacyjność, badania i rozwój technologii.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg IVC
Czas trwania
01.2012 - 12.2014

projektu:

Cel projektu i planowane rezultaty:
Celem projektu jest wypracowanie
i wymiana dobrych, sprawdzonych praktyk z regionami Europy,
które mają w tym zakresie dłuższe
i szersze doświadczenie. Uczestnictwo w projekcie umożliwia
międzynarodową wymianę doświadczeń i poznania mechanizmów, które w przypadku innych
regionów Europy przyniosły pozytywne rezultaty w zakresie
współpracy ośrodków badawczych z sektorem przemysłowym
Ma to doprowadzić do poprawy
efektywności przepływu technologii (liczby przedsiębiorstw typu
spin- out, dochodów z licencji

itp.), co korzystnie wpłynie na gospodarkę regionu- zatrudnienie,
podatki itp.

5. Vrije Universiteit Brussel

Partnerzy projektu współpracują się
sobą przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla każdego z regionów. Uzyskane wyniki stanowić
będą podstawę do opracowania
planów wdrożeniowych dla poszczególnych regionów, określających jak zwiększyć skuteczność
procedur transferu technologii oraz
struktur funkcjonujących w branży
biotechnologicznej. Przy tworzeniu
planów wdrożeniowych, formalnej
analizie poddane zostaną regionalne specyfikacje systemów innowacji. Na ostatnim etapie dokonany
zostanie transfer minimum jednej z
wybranych dobrych praktyk do
innego regionu w formie projektu
pilotażowego. Pozostałe studia
przypadku przygotowane w ramach projektu ETTBio posłużą władzom lokalnym do sporządzenia
przyszłych planów działania w
kontekście opracowywania i wdrażania nowych instrumentów polityki i strategii w dziedzinie biotechnologii.

7. Center for Genomic Regulation

Partnerzy projektu:
1. Technische Universität Dresden
(Partner Wiodący Projektu)
2. Miasto Dresden
3. Imperial College Business School

6. Biocat

8. Miasto Stołeczne Warszawa
9. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
10. Miasto Tartu
Projekt ETTBio „Effective Technology Transfer in Biotechnology” to
odpowiedź na wyzwanie jakim
jest potencjał rynkowy instytutów
badawczych oraz uczelni wyższych jako źródeł innowacji stymulujących rozwój gospodarczy w
regionie. Projekt ETTBio skupia
się na biotechnologii jako kluczowej branży i najważniejszej technologii w Europie XXI wieku.
Więcej informacji:
www.ettbio.eu
Kontakt:
Tel. 22 443 07 55
Fax. 22 443 07 98
e-mail:
aszachewicz@um.warszawa.pl

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

4. Agencja Rozwoju Regionalnego
Ostrava

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Interreg IVC
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