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W tym numerze:

Szanowni Państwo,
Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu
tematyki europejskiej oraz możliwości pozyskiwania
środków europejskich w latach 2007-2013. Skierowany
jest do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i instytucji z terenu Warszawy i okolic,
celem przekazania ważnych i ciekawych informacji
dotyczących zarówno samej UE, jak również oferowanych przez nią możliwości finansowania.
W tym numerze Biuletynu przedstawiamy Państwu
wybrane ciekawostki dot. Unii Europejskiej, informacje
o aktualnie trwających konkursach realizowanych m.in.
Przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Dyrekcję Generalną ds. Środowiska. Ponadto będą
mogli Państwo w nim znaleźć oferty współpracy instytucji i organizacji poszukujących partnerów do konferencji i projektów międzynarodowych. Prezentujemy
Państwu także projekt pt. II Linia metra w Warszawie –
Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego
wraz z zakupem taboru, współfinansowany z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.
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Udany sezon turystyczny
Pomimo kryzysu Europa pozostaje jednym z najpopularniejszych
celów podróży turystycznych.
Liczba zagranicznych turystów
wzrosła w pierwszej połowie 2013
r. o 5 proc. - Obchodzimy dziś
Światowy Dzień Turystyki. To
sektor, który zatrudnia w Europie
prawie 20 mln osób i jest powiązany z innymi sektorami o kluczowym znaczeniu – przypomina wiceprzewodniczący KE Antonio
Tajani. Najchętniej odwiedzane
kraje Europy to Hiszpania, Włochy i Francja.
Najlepszy wynik odnotowano w
Europie Środkowej i Wschodniej
(+9 proc.) oraz w Europie Południowej i w basenie Morza Śródziemnego (+6 proc.). Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku Hiszpania była najpopularniejszym
krajem docelowym, a kolejnymi są
Włochy, Francja, Austria, Niemcy,
Grecja i Wielka Brytania; kraje Europy Wschodniej, takie jak Litwa,
Słowacja i Łotwa, również odnotowały znaczny wzrost.
W sektorze turystycznym w Europie są obecnie dostępne dziesiątki
tysięcy miejsc pracy, co może poprawić sytuację ponad 26 milionów bezrobotnych Europejczyków. Zatrudnienie w sektorze turystycznym jest szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi, z których
23,5 proc. jest bezrobotnych (w
niektórych miejscach stopa bezrobocia w tej grupie sięga niespotykanego poziomu 50 proc.). Pomimo istnienia miejsc pracy w sektorze turystyki dopasowanie potencjalnych pracodawców i wykwalifikowanych pracowników w całej
Europie często jest trudne. Aby
wesprzeć zatrudnienie i mobilność, Komisja Europejska stworzyła EURES, pierwszy ogólnoeuropejski portal z ofertami zatrudnienia, w którym można obecnie znaleźć liczne oferty w sektorze tury-
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styki. W portalu wkrótce możliwe
będzie wyszukiwanie ofert pod
kątem umiejętności specyficznych
dla tego sektora.
Mistrzowie wśród regionów Europy
W 2013 r. prym wśród krajów
śródziemnomorskich wiodła
Hiszpania; w okresie między
styczniem a lipcem przyjęła ona
34 mln turystów, co oznacza czteroprocentowy wzrost liczby zagranicznych turystów w porównaniu z rokiem poprzednim [1].
Sektor turystyczny w Grecji
wzrósł o 9,2 proc., kraj ten przyjął
w okresie siedmiu miesięcy około
7 mln turystów. Znaczny wzrost
odnotowano również na Malcie
(+10 proc.) i w Portugalii (+8
proc.). Wyniki w Europie północnej również były wysokie, choć
bardziej umiarkowane (+3 proc.),
z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, w
przypadku którego odnotowano 4
proc. wzrost przyjazdów po ubiegłorocznych letnich igrzyskach
olimpijskich. We Francji odnotowano wzrost liczby zagranicznych turystów, który kompensował mniejszą liczbę turystów krajowych.
Najlepsze wyniki w Europie Środkowej i Wschodniej uzyskały Słowacja (+19 proc.), Łotwa (+11
proc.) i Litwa (+9 proc.). Obiecujące wyniki uzyskało także nowe
państwo członkowskie UE: Chorwacja. Kraj ten odnotował wzrost
przyjazdów na poziomie 5,4 proc.
Oraz zwiększenie liczby noclegów
o 3,3 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Tylko w sierpniu liczba zarejestrowanych wjazdów do
Chorwacji była o 10 proc. wyższa
niż w poprzednim roku. Mniej
zadowalające dane pochodzą z
Cypru, gdzie w okresie od stycznia do lipca 2013 r. liczba przyjeżdżających turystów zmniejszyła

się o 5,8 proc.
Te nowe dane WTO zawarte w
Barometrze Światowej Turystyki,
wraz z danymi krajowych urzędów turystyki i statystyki potwierdzają wyniki badania dotyczącego stosunku Europejczyków
do turystyki (Attitudes of Europeans towards tourism – IP/13/200)
i są spójne z wynikami sezonu
wiosennego i zimowego, które w
pierwszej części roku wskazywały
na pozytywne tendencje w sektorze.
Zwiększony ruch zarejestrowały
również europejskie porty lotnicze
Kluczowe wskaźniki dotyczące
przemysłu lotniczego także potwierdzają pozytywne tendencje:
liczba przewozów na trasach europejskich wzrastała w 2013 r. w
nieco szybszym tempie niż w roku poprzednim. Dla przykładu
prawie 2 mln zagranicznych turystów przyleciało latem do głównych portów lotniczych Grecji, co
stanowiło nowy impuls dla tego
śródziemnomorskiego kraju, który w próbach wyjścia z kryzysu
gospodarczego liczy na turystykę.
Także Malta odnotowała najlepszy w historii swych portów lotniczych miesiąc: w samym tylko
sierpniu przez międzynarodowy
port lotniczy na wyspie przewinęło się 500 000 pasażerów
Więcej informacji na temat wyników sezonu turystycznego 2013
Wiadomość od Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Parabanki regulowane
- Musimy zająć się kwestią ryzyka, jakie stwarza równoległy system bankowy – mówił komisarz
Michel Barnier przestawiając nowe przepisy dotyczące działalności parabankowej. Według szacunków, system pośrednictwa
pożyczkowego stanowi – w skali
globalnej – jedną czwartą całego
systemu finansowego. Z tego powodu Komisja Europejska proponuje, aby stworzyć wspólne, bezpieczne ramy prawne regulujące
ten segment gospodarki.
Komisja przyjęła komunikat w
sprawie równoległego systemu
bankowego i zaproponowała nowe
przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego. Komunikat nawiązuje do zeszłorocznej zielonej
księgi w sprawie równoległego
systemu bankowego (IP/12/253).
Podsumowano w nim prace, jakie
przeprowadziła dotąd Komisja, i
przedstawiono możliwe dalsze
działania w tej ważnej dziedzinie.
Przedstawiony projekt nowych
przepisów dotyczących funduszy
rynku pieniężnego jest pierwszym
z takich działań. Jego celem jest
zwiększenie płynności i stabilności
tych funduszy, tak aby skuteczniej
opierały się presji umorzeń w
skrajnych warunkach rynkowych.
Komisarz ds. rynku wewnętrznego
i usług Michel Barnier oznajmił:
Objęliśmy już kompleksowymi regulacjami działalność banków i rynków.
Teraz musimy zająć się kwestią ryzyka, jakie stwarza równoległy system
bankowy. System ten pełni ważną rolę
w finansowaniu gospodarki realnej.
Dlatego musimy zadbać o jego przejrzystość.
Kontekst
Równoległy system bankowy to
system pośrednictwa pożyczkowego, który obejmuje podmioty i
działania poza normalnym systemem bankowym. Parabanki prowadzą działalność zbliżoną do
działalności bankowej, chociaż nie
podlegają tym samym regulacjom
co banki. Rada Stabilności FinanBiuletyn Europejski

sowej oszacowała wielkość światowego równoległego systemu
bankowego w 2011 r. na ok. 51
bilionów euro. Odpowiada to 2530 proc. całego systemu finansowego i połowie aktywów bankowych. Dlatego też równoległy
system bankowy ma pierwszorzędne znaczenie dla europejskiego systemu finansowego.
W obliczu kryzysu finansowego,
który rozpoczął się w 2007 r., Komisja Europejska zapoczątkowała
szeroko zakrojoną reformę sektora
usług finansowych w Europie.
Celem reformy jest stworzenie
solidnego i stabilnego sektora finansowego, niezbędnego do funkcjonowania gospodarki realnej,
poprzez usunięcie braków i słabych punktów, które ujawnił kryzys. Jednak nie można pozwolić
na narastanie ryzyka w równoległym systemie bankowym – zagrożenie takie wynika częściowo
z tego, że nowe przepisy bankowe
mogą skutkować przenoszeniem
niektórych rodzajów działalności
bankowej do tego systemu, gdyż
jest on w mniejszym stopniu objęty regulacjami.
Fundusze rynku pieniężnego stanowią ważne źródło krótkoterminowego finansowania dla instytucji finansowych, przedsiębiorstw i
rządów. W Europie w portfelach
tych funduszy znajduje się około
22 proc. krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
emitowanych przez rządy i sektor
przedsiębiorstw. Fundusze te posiadają 38 proc. krótkoterminowych instrumentów dłużnych
wyemitowanych przez sektor
bankowy. Z powodu licznych powiązań systemowych między funduszami rynku pieniężnego a sektorem bankowym i finansami sektora rządowego i sektora przedsiębiorstw to właśnie działalnością tych funduszy zajęto się w
pierwszym rzędzie w ramach
międzynarodowych prac nad uregulowaniem równoległego systemu bankowego.

Główne elementy dzisiejszego
komunikatu w sprawie równoległego systemu bankowego i projektu rozporządzenia dotyczącego funduszy rynku pieniężnego:
W komunikacie opisano problemy związane z równoległym systemem bankowym oraz działania,
które dotąd zostały podjęte, aby
ograniczyć ryzyko związane z
tym systemem. Do działań tych
należy przyjęcie przepisów regulujących działalność funduszy
hedgingowych (zobacz MEMO/10/572) oraz zabezpieczenie
powiązań między bankami a podmiotami, których działalność nie
została uregulowana (przepisy
dotyczące ekspozycji sekurytyzacyjnych zawarte w zmienionych
dyrektywach w sprawie wymogów kapitałowych – MEMO/13/272).
Komisja poświęci także szczególną uwagę uzgodnieniom w zakresie nadzoru dotyczącym podmiotów i działalności w równoległym
systemie bankowym, aby zapewnić właściwe podejście do poszczególnych rodzajów ryzyka.
Niektóre obszary, takie jak ustanowienie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych niebędących bankami czy reforma
strukturalna systemu bankowego,
wymagają dalszej analizy i Komisja przedstawi rozwiązania w
późniejszym terminie.
Nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony przed potencjalnym ryzykiem systemowym, które zagraża sektorowi finansowemu, i ograniczenie możliwości
arbitrażu regulacyjnego, aby można było wzmocnić integralność
rynku i zwiększyć zaufanie posiadaczy oszczędności i konsumentów.
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Nowy ombudsman Europy
Emily O'Reilly rozpoczyna pracę
jako Europejski Rzecznik Praw
Obywatelskich. Irlandka zastąpi
Nikiforosa Diamandouros'a, który po ponad dziesięciu latach
służby odchodzi na emeryturę. Zamierzam aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim
oraz zaangażować się w działania
Komisji Europejskiej oraz innych
instytucji UE w imię praw i interesów jej obywateli – deklaruje
nowa rzecznik.
W następstwie wyboru przez Parlament Europejski w lipcu bieżącego roku, Emily O'Reilly rezygnuje
z urzędu irlandzkiego rzecznika
praw obywatelskich i z dniem 1
października 2013 r. rozpoczyna
pracę jako Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich.
Komentując wybór na Rzecznika,
O'Reilly zaznaczyła: - Europa stawia obecnie czoła, nie tylko kryzysowi
ekonomicznemu, ale również kryzysowi legitymacji politycznej. Na całym
kontynencie wzrastają antagonizmy i
podziały polityczne, spada poziom
zaufania do instytucji europejskich, a
wielu obywateli odnosi wrażenie, że
ich głos nie ma znaczenia. Dlatego też
rok 2014 będzie rokiem szczególnym
dla Europy i dla Unii Europejskiej.
Jednym z moich zadań, jako Rzecznika
Praw Obywatelskich, będzie zwrócenie
uwagi na problemy dotyczące obywateli oraz zmniejszenie dystansu mię-

dzy nimi a instytucjami UE.
W dwadzieścia lat po utworzeniu
Urzędu Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich powołanego na
mocy Traktatu z Maastricht, nadszedł czas na to, żeby przemyśleć jego
rolę oraz zwiększyć jego efektywność i
zauważalność jego działań. Wszyscy
obywatele i mieszkańcy UE powinni
móc korzystać z efektywnej administracji w pełni służącej ich potrzebom.
Korzystając z osiągnięć mojego poprzednika w zakresie umacniania
przejrzystości oraz wydajności administracji, będąc jednocześnie wspieraną przez efektywną i oddaną swojej
pracy grupę osób tworzącą Urząd
Rzecznika Praw Obywatelskich, chcę
wnieść nową energię oraz efektywność w pracę biura.
Zamierzam aktywnie współpracować
z Parlamentem Europejskim oraz
zaangażować się w działania Komisji
Europejskiej oraz innych instytucji
UE w imię praw i interesów jej obywateli.
Działalność Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich
Co roku, Europejski Rzecznik
Praw Obywatelskich otrzymuje
ok. 2 500 skarg od obywateli,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uniwersytetów,
gmin oraz innych jednostek. Co
roku, instytucja przeprowadza

ponad 450 postępowań. Wiele z
nich dotyczy skarg na brak przejrzystości w działaniach instytucji
UE, w tym odmowy dostępu do
dokumentów lub informacji. Pozostałe skargi odnoszą się do problemów związanych z programami i projektami UE, dyskryminacją, lub konfliktami interesów w
zakresie administracji UE.
Więcej informacji o nowym Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego
administrowania w działaniach
instytucji, organów i jednostek
organizacyjnych UE. Każdy obywatel UE, mieszkaniec lub przedsiębiorstwo albo stowarzyszenie
państwa członkowskiego może
złożyć skargę do Rzecznika.
Urząd Rzecznika oferuje szybkie,
elastyczne i nieodpłatne rozwiązania dla problemów związanych
z administracją UE.
Więcej informacji znajduje się na
stronie internetowej.
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Silny przemysł, szybki rozwój
Niski poziom inwestycji, wysokie
ceny energii podwyższające koszty
produkcji – to największe obecnie
bolączki europejskiego przemysłu.
Komisja Europejska w dwóch
sprawozdaniach dotyczących konkurencyjności wskazuje, że aby
powstrzymać deindustrializację
Europy należy m.in. podnieść poziom innowacji i jakość administracji publicznej. – Bez silnego
przemysłu nie zrealizujemy strategii „Europa 2020” – mówi wiceprzewodniczący KE Antonio TaStr. 4

jani.
Nastąpiła stabilizacja wyników
przemysłu, jednak udział przemysłu w PKB w Europie zmniejszył
się z 15,5 proc. rok temu do 15,1
proc. w lecie 2013 r. W dwóch
sprawozdaniach w sprawie konkurencyjności opublikowanych
przez Komisję Europejską podkreśla się, iż państwa członkowskie
poczyniły postępy w zakresie poprawy otoczenia biznesu, ekspor-

tu i zrównoważonego rozwoju.
Wiele problemów pozostaje jednak wciąż nierozwiązanych. Zbliżenie miedzy państwami mającymi najbardziej konkurencyjny
przemysł i państwami o średniej
konkurencyjności zostało zahamowane. Ponadto rosną koszty
energii w prawie wszystkich państwach członkowskich, co przyczynia się do deindustrializacji
Europy. Dużymi przeszkodami są
również dostęp do finansowania
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oraz spadek inwestycji w niemal
wszystkich państwach członkowskich. Aby europejski przemysł
zaczął ponownie prosperować,
konieczna jest zdecydowana poprawa działania administracji publicznej oraz powiązanie sektora
edukacji z przedsiębiorstwami.
Konieczne jest podjęcie dalszych
starań w celu zintensyfikowania
innowacji mających bezpośredni
wpływ na rynek.
Strategia „Europa 2020” zapewnia
strukturę dla wzrostu gospodarczego w UE. Komisja konsekwentnie przedkłada inicjatywy z różnych dziedzin mające na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Antonio Tajani podkreśli, że Europa potrzebuje silnego przemysłu, aby zrealizować
cele strategii „Europa 2020”. Przemysł wytwórczy wywiera silny
wpływ na pozostałą część gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności ogółem. Przemysł generuje 80 proc. innowacji w
sektorze prywatnym, ¾ wielkości
eksportu, a także odgrywa istotną
rolę w tworzeniu nowych miejsc
pracy.
Sytuacja przemysłu europejskiego
Odnotowano niepokojące zjawiska
w dwóch obszarach kluczowych
dla każdej gospodarki: wydajności
i zatrudnienia. Wydajność europejskiej gospodarki uległa ponownie
pogorszeniu w porównaniu ze
Stanami Zjednoczonymi, podczas
gdy z problemem bezrobocia nadal boryka się 11 proc. siły roboczej w Europie. Przemysł został
szczególnie dotknięty tym problemem i od 2008 r. odnotował stratę
3,8 miliona miejsc pracy.
Główne ustalenia dwóch wzmiankowanych sprawozdań przedstawiają się następująco:
Elementy pozytywne:
-Eksport stanowi główną siłę naBiuletyn Europejski

pędową działalności w przemyśle; UE osiąga lepsze wyniki niż
Stany Zjednoczone i Japonia. W
roku 2012 Europa uzyskała nadwyżkę handlową wynoszącą 365
miliardów euro, co odpowiada
około miliardowi euro dziennie.

dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

-Od roku 2008 nastąpiła poprawa
wyników w dziedzinie innowacyjności, jednak wygląda na to, że
konweregencja zakończyła się w
2012 r.

-Ułatwianie inwestycji w nowe
technologie i innowacje, ze
szczególnym uwzględnieniem 6
priorytetowych obszarów określonych w 2012 r. w komunikacie
w sprawie polityki przemysłowej.

-W większości państw członkowskich nastąpiła poprawa odnośnie do otoczenia biznesu, ale
taką samą poprawę odnotowano
na całym świecie.
-W większości państw członkowskich wzrósł zasób umiejętności
siły roboczej.
Elementy negatywne:
-Inwestycje utrzymują się na niezmiennie niskim poziomie.
-Wysokie ceny energii stanowią
istotny problem dla przemysłu.
-Dostęp do finansowania pogorszył się w wielu państwach członkowskich.
-W niektórych państwach członkowskich zwiększenie efektywności i sprawności administracji
publicznej to kluczowy warunek
przywrócenia wzrostu gospodarczego.
W sprawozdaniach proponuje się
zasadniczo następujące priorytety:
-Maksymalne uproszczenie prowadzenia codziennej działalności
przez przedsiębiorców.
-Obniżenie kosztów produkcji w
Europie (np. w zakresie energii i
surowców).
-Ułatwienie dostępu do finansowania i rynków kapitałowych

-Otwarcie rynków dla przedsiębiorstw europejskich, zarówno na
rynku wewnętrznym, jak i w państwach trzecich.

-Zagwarantowanie kompetencji i
dostępności siły roboczej w Europie odpowiadających potrzebom gospodarki dwudziestego
pierwszego wieku.
Aspekt sektorowy unijnego podejścia do przemysłu
Europa jest światowym liderem w
wielu sektorach przemysłowych,
a większość z nich obejmuje zróżnicowane łańcuchy dostaw, w
których wiodące przedsiębiorstwa są powiązane z licznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Komisja zaproponowała już
szereg środków politycznych w
sektorach o strategicznym znaczeniu, takich jak przemysł samochodowy, stalowy, bezpieczeństwa i
obronny.
Kontekst
W ciągu najbliższych 6 miesięcy
polityka przemysłowa będzie jednym z priorytetów w programie
działań UE. Na posiedzeniu Rady
ds. Konkurencyjności w dniach 26
i 27 września nastąpi rozpoczęcie
debaty politycznej poprzedzającej
szczyt Rady w lutym 2014 r. poświęcony kwestiom konkurencyjności przemysłu i wzrostu gospodarczego, co będzie wyjątkową
okazją do zdefiniowania kierunku
wspierania wzrostu gospodarczego i gospodarki realnej na najwyższym szczeblu politycznym.
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Patenty dają szanse
Około 35 proc. miejsc pracy w
UE jest związane z sektorami
korzystającymi w dużym stopniu
z praw własności intelektualnej
– wynika z najnowszego badania
przygotowanego przez Europejski Urząd Patentowy i Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Wskazuje ono m.in., że
sektory wykorzystujące prawa
własności intelektualnej oferują
swoim pracownikom znacznie
wyższe wynagrodzenie niż inne
gałęzie przemysłu.
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła publikację badania
dotyczącego praw własności intelektualnej, przeprowadzonego
wspólnie przez Europejski Urząd
Patentowy (EPO) i Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM). W badaniu pt. „Sektory
intensywnie korzystające z praw
własności intelektualnej: wkład w
dokonania gospodarcze i zatrudnienie w Europie” (wrzesień 2013
r.) zmierzono znaczenie praw
własności intelektualnej dla unijnej gospodarki. Główne ustalenia
analizy pokazują, że około 39
proc. całkowitej działalności gospodarczej w UE (o wartości około 4,7 bn EUR rocznie) jest wynikiem aktywności sektorów korzystających z praw własności intelektualnej, około 26 proc. wszystkich miejsc pracy w UE (56 mln
miejsc pracy) sektory te zapewniają bezpośrednio, natomiast
kolejne 9 proc. miejsc pracy w UE
wynika pośrednio z działalności
takich sektorów.
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: Jestem przekonany, że prawa własności intelektualnej odgrywają bardzo ważną rolę w pobudzaniu
innowacyjności i kreatywności. Z
zadowoleniem przyjmuję opublikowanie tego badania – jest to potwierdzenie, że warto promować prawa własności intelektualnej, gdyż ma to pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Pomoże nam ono
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również w dalszym kształtowaniu
polityki opartym na faktach. Badanie
to pokazuje, że korzystanie z praw
własności intelektualnej w gospodarce jest wszechobecne: od branży zaawansowanych technologii po producentów sprzętu sportowego, zabawek
i gier komputerowych, wszyscy intensywnie korzystają nie z jednego,
ale często z wielu rodzajów praw własności intelektualnej.
António Campinos, przewodniczący Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), powiedział: Badanie to jest wynikiem
ścisłej współpracy ekspertów z różnych instytucji i państw, stosujących
przejrzystą i powtarzalną metodologię. Podjęto w nim próbę odpowiedzi
na fundamentalne pytanie: jakie znaczenie dla miejsc pracy, PKB i handlu
w Unii mają sektory związane z prawami własności intelektualnej? Uzyskaliśmy jasną odpowiedź: mają
ogromne znaczenie.
Badanie koncentruje się na gospodarce unijnej. Za sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej uznano w
nim branże, w których rejestruje
się więcej praw własności intelektualnej w przeliczeniu na jednego
pracownika niż w innych sektorach lub w przypadku których
korzystanie z praw własności intelektualnej stanowi nieodłączną
cechę działalności. Branże te wybierane są na poziomie UE, zatem
intensywność korzystania z praw
własności intelektualnej mierzona
jest w skali unijnej.
W badaniu stwierdza się również, że:
-średnie wynagrodzenie w sektorach intensywnie korzystających z
praw własności intelektualnej jest
o ponad 40 proc. wyższe niż w
innych gałęziach przemysłu;
-przykłady sektorów intensywnie
korzystających z praw własności
intelektualnej obejmują:
-produkcję narzędzi ręcznych me-

chanicznych (patenty),
-produkcję podstawowych produktów farmaceutycznych (znaki
towarowe),
-produkcję zegarów i zegarków
(wzory),
-wydawanie książek (prawa autorskie) oraz
-przetwórstwo mleka i wyrób serów (oznaczenia geograficzne);
-setki branż, takich jak usługi
związane z usługami finansowymi i ubezpieczeniami, agencje
reklamowe, produkcja lodów,
tapet, wina, oświetlenie elektryczne i artykuły gospodarstwa domowego, telekomunikacja satelitarna czy wydobycie ropy naftowej i gazu – również intensywnie
korzystają z praw własności intelektualnej, a w wielu korzysta się
z więcej niż jednego takiego prawa jednocześnie.
Wykaz wszystkich sektorów intensywnie korzystających z praw
własności intelektualnej znajduje
się w dodatku do sprawozdania.
Badanie to bazuje na podobnej
analizie przeprowadzonej w 2012
r. przez amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych
oraz biuro ds. gospodarki i statystyki. Ustalenia zawarte w tej analizie dotyczące amerykańskiej
gospodarki są porównywalne z
ustaleniami badania OHIM/EPO
w odniesieniu do gospodarki UE.
Badanie jest dostępne na stronach internetowych:
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Europejski
(EPU)

Urząd

Patentowy

Więcej informacji na temat praw
własności intelektualnej znajduje się tutaj.
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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Mobilne miasta
Civitas Capital – tak nazywa się
trzyletni projekt, który ma pomagać w budowaniu zrównoważonej mobilności w europejskich
miastach. Komisja Europejska
przeznaczyła na ten cel 4 mln
euro. - Musimy rozwijać miejski
wymiar naszej polityki transportowej – mówi wiceprzewodniczący KE Siim Kallas. Jeszcze w
tym roku Komisja ma przedstawić kompleksowy pakiet propozycji na rzecz mobilności w miastach.
Komisja Europejska i konsorcjum
składające się z 14 europejskich
instytutów i stowarzyszeń badawczych oraz firm konsultingowych — w tym 10 MŚP — podpisały umowę w sprawie przyznania dotacji w wysokości 4 mln
euro na realizację trzyletniego
projektu pod nazwą „Civitas Capital”.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział:
Dotacja ta poświadcza stałe zaangażowanie UE w zapewnianie zrównoważonej mobilności w miastach.
CIVITAS jest jedną z najważniejszych inicjatyw UE w tej dziedzinie i
przyniesie z pewnością wymierne
rezultaty. Musimy rozwijać miejski
wymiar naszej polityki transportowej. W tym celu Komisja przedstawi
kompleksowy pakiet na rzecz mobilności w miastach w późniejszym
okresie tego roku.
Projekt „Civitas Capital” ma na
celu:
-usystematyzowanie dostępnej
wiedzy w ramach zajmujących się
konkretnymi tematami grup, które opracują wytyczne zawierające
najlepsze praktyki;
-formułowanie zaleceń dotyczących przyszłych priorytetów badawczo-rozwojowych, które Ko-
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misja zamierza uwzględnić w
programie badawczym na lata
2014-2020;
-opracowanie pakietów szkoleniowych i organizowanie wymian
i staży dla osób zawodowo zajmujących się mobilnością w miastach (szkolenia i staże zostaną
zaoferowane około 500 specjalistom);
-zarządzanie funduszem w wysokości blisko 500 tys. euro w celu
wspierania transferu środków do
innych miast, umożliwiając większej liczbie miast wdrażanie
sprawdzonych działań z zakresu
mobilności w miastach;
-utworzenie pięciu dodatkowych
krajowych i regionalnych sieci i
kontynuowanie zarządzania pięcioma istniejącymi. Celem tych
sieci jest zwiększenie rozpowszechniania know-how i najlepszych praktyk w danych grupach
językowych lub geograficznych;
-utworzenie centrum wiedzy dostępnego dla wszystkich zainteresowanych stron za pośrednictwem strony internetowej poświęconej CIVITAS - miejsca, w którym wszystkie materiały opracowane przez i dla CIVITAS zostaną
powszechnie udostępnione w celach edukacyjnych i ponownego
stosowania.
Kontekst
Inicjatywa CIVITAS, (akronim
powstały ze słów „cities, vitality,
sustainability” - miasta, żywotność, zrównoważony rozwój), jest
finansowana w ramach programu
ramowego UE w zakresie badań.
Jej celem jest wspieranie miast w
ich wysiłkach na rzecz wprowadzania innowacji służących bardziej zrównoważonej mobilności
w miastach. Od czasu zapoczątkowania inicjatywy CIVITAS w

2002 r. w jej ramach wsparcia
udzielono ponad 700 projektom
demonstracyjnym realizowanym
w około 60 miastach (należących
do sieci 200 miast, które czerpią z
doświadczeń tych projektów), a
całkowite inwestycje ze strony UE
wyniosły ponad 200 mln euro.
Uruchomiło to dodatkowe inwestycje w wysokości blisko 1 mld
euro od władz lokalnych i regionalnych oraz od partnerów prywatnych.
W 2009 r. Komisja przyjęła Plan
działania na rzecz mobilności w
miastach obejmujący 20 działań,
które miały zostać zrealizowane
do 2012 r. i którego wyniki są
obecnie oceniane. W 2011 r. Komisja opublikowała białą księgę w
sprawie transportu, która ustanawia dwa konkretne cele dotyczące
mobilności w miastach: stopniową eliminację pojazdów o napędzie konwencjonalnym z miast do
2050 r. oraz osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki
w dużych ośrodkach miejskich do
2030 r.
Dodatkowe informacje:
Strona internetowa poświęcona
CIVITAS
Strona internetowa DG ds. Mobilności i Transportu
Strona internetowa dotycząca mobilności w miastach
Strona internetowa kampanii
„Wybieraj właściwe środki transportu”
Wiceprzewodniczący Kallas na
Twitterze

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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660 mln dla naukowców
Badanie możliwości istnienia
życia na Marsie, tworzenie wirusa mogącego zwalczyć komórki
rakowe lub wykorzystywanie
osiągnięć fotoniki w celu przywracania wzroku pacjentom z
zaćmą. To tylko niektóre z projektów badawczych realizowanych przez 284 naukowców, którzy otrzymają łącznie 660 mln
euro wsparcia z tegorocznych
funduszy Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych (ERBN).
W ramach szóstej i ostatniej edycji
konkursu mającego na celu przyznanie grantów doświadczonym
naukowcom, będącego częścią
unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań, ERBN
przyzna indywidualne dotacje
sięgające 3,5 mln euro. Dotacje te,
jedne z najbardziej prestiżowych
na świecie w zakresie pionierskich
badań naukowych, umożliwią
doświadczonym naukowcom o
ugruntowanej pozycji kontynuowanie ich nowatorskich badań.
Następny konkurs dla doświadczonych naukowców zostanie rozpisany już w ramach nowego unijnego programu w zakresie badań
naukowych i innowacji
„Horyzont 2020”.
Laureaci tegorocznej edycji konkursu reprezentują 27 różnych
narodowości, przy czym najliczniejsi są naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Francji,
Niderlandów i Włoch. Beneficjenci dotacji pracują w około 150 instytutach na terenie 18 różnych
krajów europejskiej przestrzeni
badawczej (EPB).
Lista wszystkich laureatów znajduje się tutaj .
W tym roku w ramach konkursu
złożono do ERBN nieco ponad 2
400 wniosków o grant, co stanowi
niewielki wzrost (4,5 proc.) w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki
tym grantom nagrodzeni w kon-
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kursie naukowcy będą mogli
stworzyć pod egidą ERBN własne
zespoły badawcze, w których
skład wejdzie, jak się szacuje, 1
200 doktorantów i habilitantów.
Dotacje przyznawane w ramach
odnośnych konkursów trafiają do
czołówki uznanych naukowców
dowolnej narodowości i w dowolnym wieku, niezależnych na planie naukowym i posiadających
udokumentowane doświadczenie
badawcze z ostatnich lat oraz profil, który predestynuje ich do tego,
by w swoich dziedzinach odgrywali rolę liderów. ERBN wspiera
finansowo również uzdolnionych
młodych badaczy dopiero rozpoczynających karierę naukową
(granty ERBN dla początkujących
naukowców), jak też wybitnych
naukowców, którzy osiągnęli już
niezależność (granty ERBN dla
naukowców u progu samodzielności badawczej).
Więcej informacji na temat przykładów odnośnych projektów
badawczych uzyskać można tutaj.
Kontekst
Granty ERBN przyznawane są
czołowym naukowcom dowolnej
narodowości mieszkającym na
terenie europejskiej przestrzeni
badawczej lub deklarującym chęć
przeprowadzenia się na ten teren,
obejmujący państwa członkowskie
Unii Europejskiej oraz państwa
stowarzyszone w ramach unijnych programów w zakresie badań naukowych. Spośród wszystkich naukowców nagrodzonych w
tegorocznej edycji konkursu najwięcej pracuje w największych
państwach członkowskich Unii, to
jest w W. Brytanii, Niemczech i
Francji. Natomiast największa
liczba laureatów w porównaniu
do liczby ludności danego kraju
zamieszkuje Holandię, W. Brytanię, Finlandię i Danię (spośród
państw Unii) oraz Szwajcarię i

Izrael (spośród państw stowarzyszonych w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych).
Ogólny wskaźnik powodzenia w
ramach niniejszego konkursu wyniósł prawie 12 proc. Odsetek
kobiet nagrodzonych dotacjami w
aktualnej edycji to nieco ponad
13 proc., co odzwierciedla utrzymującą się sytuację niedostatecznej reprezentacji kobiet na wysokich stanowiskach naukowo–
badawczych. Średnia wieku naukowców, którym przyznano
grant, wynosi 53 lata.
W tegorocznym konkursie 45
proc. nagrodzonych projektów
dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 36 proc. —
„nauk biologicznych”, a 18 proc.
— „nauk społecznych i humanistycznych”. Beneficjenci grantów
zostali wyłonieni w procesie wzajemnej oceny przeprowadzonej
przez 25 zespołów złożonych z
uznanych naukowców z całego
świata. Więcej informacji można
znaleźć w danych statystycznych.
Europejska Rada ds. Badań Naukowych – utworzona w 2007 r.
przez Unię Europejską – stanowi
pierwszą ogólnoeuropejską organizację udzielającą wsparcia finansowego na rzecz doskonalenia badań naukowych o charakterze pionierskim. ERBN, nowatorskiemu elementowi unijnego
siódmego programu ramowego
w zakresie badań (program szczegółowy „Pomysły”), przyznano
na okres od 2007 do 2013 r. całkowity budżet w wysokości 7,5 mld
EUR. Komisja Europejska zaproponowała znaczne zwiększenie
budżetu ERBN w nowym programie ramowym „Horyzont 2020”
(na lata 2014-2020).
Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
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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-
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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:

Str. 9

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

Konkurs w ramach Działania 4.4 POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w październiku 2013 roku planowane
jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 PO
IG „Nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym”.
Przewiduje się, że ogłoszenie
konkursu nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 4
do 29 listopada 2013 r. Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.
Wsparcie na realizację projektów

złożonych w ramach tego konkursu będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 2
kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z
2012 r., poz. 438 z późn. zm.).
Konkurs zostanie skierowany
wyłącznie do przedsiębiorców z
sektora MSP.
W ramach działania 4.4 PO IG
przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie projektów
inwestycyjnych w wysokiej fa-

zie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod
względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień
składania wniosku o dofinansowanie.
Wykonalność projektu będzie
weryfikowana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie dokumentów niezbędnych
do prawidłowej realizacji inwestycji (licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli
taka ocena jest wymagana, a także
pozwolenia na budowę).

Więcej informacji:
http://poig.parp.gov.pl/index/more/35449

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
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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
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pracy w zakresie udzielania
kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej
- poszerzanie oferty instytucji
pomocy i integracji społecznej w
zakresie usług na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej (w
tym m.in. budowa krajowego
systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji społecznej oraz systemu
doradztwa na rzecz ekonomii
społecznej
- rozwój narzędzi i systemów
informatycznych (dla instytucji

pomocy społecznej oraz zintegrowanych systemów dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej)
- upowszechnianie systemów
informatycznych zwiększających
dostęp do informacji o instrumentach i usługach systemu pomocy i integracji społecznej (w
tym również dostęp dla osób niepełnosprawnych)
- budowa i ulepszanie systemu
koordynacji oraz przekazywania
informacji i danych między instytucjami działającymi w obszarze
polityki społecznej i rynku pracy
- identyfikacja i promocja najlep-

szych praktyk i rozwiązań z zakresu pomocy i integracji społecznej
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

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

4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy
prowadzące publiczne szkoły
artystyczne, w przypadku szkół
nie prowadzących odrębnej księgowości;
5) podmioty będące organami
prowadzącymi niepubliczne
szkoły artystyczne, w przypadku
szkół nie prowadzących odrębnej
księgowości;
6) placówki zapewniające opiekę
i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

1) uczelnie artystyczne;

7) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

2) publiczne szkoły artystyczne;

Budżet:

3) niepubliczne szkoły artystyczne;

28 000 000 zł (Infrastruktura kultury)

14 000 000 zł (Infrastruktura szkolnictwa artystycznego)
8 000 000 zł (Infrastruktura domów kultury)
Terminy składania wniosków
upłynął:
I nabór - 30 listopada 2013 r.
We wszystkich programach
MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI
Więcej informacji:
http://www.mkidn.gov.pl/pages
/stronaglowna/finanse/programyministra/programy-mkidn2014/rozwoj-infrastrukturykultury/informacje-ogolne.php

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000920
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Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Co najmniej 30 proc. alokacji
Funduszu będzie przeznaczone
na następujące główne obszary
wsparcia, którymi są:
-demokracja,

-zwalczanie dyskryminacji,
-przeciwdziałanie nierównościom
społecznym, ubóstwu i wykluczeniu, m.in. na obszarach wiejskich,

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

-równouprawnienie płci,

-dobre rządzenie i transparentność działania,

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

-demokracja partycypacyjna,
-zwalczanie rasizmu i ksenofobii,

-przeciwdziałanie przemocy ze
względu na płeć.

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.
Nabory wniosków:
1 września - 15 października
2013 r.

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

Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych
Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe
działające aktywnie na rzecz
ochrony środowiska, działające
na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z
zakresu ochrony środowiska w
różnych regionach Europy.
Wsparcie będzie przeznaczone na
pokrycie kosztów europejskich
ekologicznych organizacji pozarządowych określonych w ich
planach pracy na rok 2014. Główny cel proponowanego programu
powinien odnosić się do jednego
lub więcej z następujących celów
tematycznych:
– Ochrona, zachowanie i wzmocnienie unijnego kapitału wynikającego z bogactwa naturalnego;

– Włączenie Unii w efektywnie
korzystającą z zasobów, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną;
– Zabezpieczenie obywateli Unii
przed zagrożeniami i obciążeniami dla zdrowia i dobrego samopoczucia, wynikającymi ze spraw
związanych z ochroną środowiska;
– Dodatkowo, formułując wnioski odnoszące się do powyższych
priorytetów należy zwrócić
szczególną uwagę na kwestie
związane z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatycznych
oraz skutków oddziaływania odpadów.

szanie świadomości i aspekty międzynarodowe.
NGO ubiegające się o dofinansowanie powinny:
– Być niezależne, typu non-profit i
działać aktywnie na szczeblu europejskich w co najmniej trzech
państwach członkowskich UE
– Być oficjalnie utworzonymi w
jednym z państwach członkowskich UE, co najmniej dwa lata
przed złożeniem wniosku
Wsparcie Komisji nie przekroczy
70% uzasadnionych kosztów projektów w ramach rocznego grantu.
Termin składania wniosków: 15
października 2013 r.

W sferze zaintersowań grantodawcy pozostają również zwięk-

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000224
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Konkurs plastyczny pn. „Jestem obywatelem Europy!”
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa, zaprasza uczniów warszawskich
szkół podstawowych do udziału
w konkursie plastycznym
„Jestem obywatelem Europy!”
Celem konkursu jest promowanie
aktywności obywatelskiej wśród
najmłodszych obywateli UE w
związku z Europejskim Rokiem
Obywateli 2013. Praca powinna
przedstawiać wyobrażenia dzieci
na temat tego, jak obywatele pań-

stw członkowskich uczestniczą w
życiu Unii oraz ogólne skojarzenia związane z korzyściami płynącymi z członkostwa w UE.
Prace mają być wykonane w formie rysunku lub malunku, przy
użyciu kredek, mazaków lub farb
i powinny być wykonane w formacie A3 lub A4, w orientacji
poziomej lub pionowej. Najlepsza
praca zostanie nagrodzona.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w

terminie do 18 października 2013
roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs plastyczny
– „Jestem obywatelem Europy!”)
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Serdecznie zapraszamy!

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

Twój pomysł dla Europy
Zapraszamy do udziału w interaktywnej debacie na temat jednolitego rynku. Już teraz można
umieścić swoje uwagi, oceny i
pomysły na platformie internetowej prowadzonej w 24 językach. Staną się one podstawą do
interaktywnej dyskusji z liderami UE i europejskimi politykami. W ramach rozpoczynającego
się właśnie Miesiąca Rynku Wewnętrznego (23.09.2013 23.10.2013) będziemy rozmawiać
o pracy, prawach socjalnych,
bankach i handlu elektronicznym.
Zarejestruj się na stronie internetowej
http://www.yourideasforeurope
.eu/
W tym roku Miesiąc Rynku Wewnętrznego to m.in. debaty, w
których może uczestniczyć każdy
Europejczyk. Dyskusja będzie
dotyczyć czterech obszarów.
Praca: Jak łatwiej znaleźć pracę,
założyć firmę? W jaki sposób
sprawić by Twoje kwalifikacje

były doceniane w całej Europie?
Prawa socjalne: Jak powinny być
gwarantowane w ramach jednolitego rynku UE? Co z opieką
zdrowotną, zamówieniami publicznymi, wynagrodzeniami?
Banki: Jak chronić oszczędności i
inwestycje? Jak zapobiegać kryzysom finansowym?
Handel elektroniczny: Jak łatwiej
zamawiać, kupować, bądź sprzedawać produkty drogą elektroniczną? Jak chronione są dane
udostępniane m.in. portalom
społecznościowym?
Na każdy z tych tematów odbędzie się odrębna debata. Zgłoszone pomysły omówią europejscy
politycy i eksperci:23-25 września
- praca

Masz pytanie? Wyślij maila info@yourideasforeurope.eu
Dodatkowe informacje
Jednolity rynek UE oparty jest na
czterech fundamentalnych swobodach: przepływu osób, towaru,
kapitału i usług. Początkowo należało do niego 12 krajów UE, obecnie jest to 28 państw UE, w których mieszka ponad 500 milionów
obywateli.
Jednolity rynek wewnętrzny jest
jednym z najważniejszych symboli UE obejmującym szereg obszarów, jak wspólną walutę, unię
celną czy strefę Schengen. Dysponuje największym PKB na świecie.
Na jego terenie aktywnych jest
obecnie 21 milionów średnich
przedsiębiorstw, a przez 20 lat
powstało prawie 2,8 mln nowych
miejsc pracy.

30 września - 2 października
– prawa socjalne
7-9 października – banki
14-16 października – handel
elektroniczny

Żródło: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/polska/news/events/130903_single_market_month_pl.htm
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Europejskie Wykłady Otwarte w październiku
Wykłady otwarte mają na celu
zwiększenie
wiedzy
warszawiaków na temat procesu
int egra c ji P ol sk i z U nią
Europejską,
a
w
tym
pozyskiwania środków z jej
budżetu. Spotkania odbywają się
w każdy czwartek o godz. 12.00
w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna przy ul. Smolnej 4, w Sali
konfernecyjnej —(wejście od ul.
Kruczkowskiego 5). Jednocześnie
przypominamy, że czwartkowe
spotkania
wymagają
wcześniejszej rejestracji pod

adresem:
wyklady_europejskie@um.warsza
wa.pl.
Informacje o terminach wykładów
można znaleźć także w Wydziałach Obsługi Mieszkańców
wszystkich dzielnic m. st. Warszawy.
Europejskie Wykłady Otwarte
prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu m.st.

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

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

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

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

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

my ta kż e inf or ma cj ą os oby/instytucje planujące realizację
projektów międzynarodowych.
Źródło: Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct

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

Poszukują partnerów/ zapraszają do projektów—EURODESK
Challenging Locality - szkolenie
dla liderów młodzieżowych
Głównym celem szkolenia jest
zwiększenie uczestnictwa młodzieży w środowisku lokalnym
poprzez wsparcie liderów młodzieżowych, którzy realizują projekty/działania młodzieżowe.
Uczestnicy poznają różne metody
odkrywania potrzeb lokalnych i
ich zaspokajania, wymienią się
doświadczeniami oraz dowiedzą
się jak zacząć realizować projekty
międzynarodowe w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
Zgłoszenia za pośrednictwem
strony SALTO.
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Gdzie: K o n s t a n c i n - J e z i o r n a
k.Warszawy
Kiedy: 09.12.2013 - 14.12.2013
Kontakt: Magdalena Malinowska
Telefon: 224631441
E-mail:
mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 07-10-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1477
———————————————
Szkolenia programu eTwinning
dla nauczycieli
Szkolenia dotyczą programu
eTwinning i jego narzędzi. Warsztaty przeznaczone są dla nauczy-

cieli, którzy chcą rozpocząć współpracę w ramach programu eTwinning.
Szkolenia odbywają się w siedzibie
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 (dogodny dojazd z
dworca PKP i PKS). Więcej informacji, terminy szkoleń i formularz
zgłoszeniowy na stronie internetowej.
Gdzie: Warszawa
Kiedy: październik
Kontakt: Agnieszka Woźniak
Telefon: 22 46 31 228
E-mail:
agnieszka.wozniak@frse.org.pl
Deadline: 20-10-2013
Nr 9 (2013)

Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1468
—————————————–—Ping-pong w Turcji
Uczestnicy (3 osoby) będą mieli
okazję doskonalić bądź uczyć się
umiejętności gry pod okiem doświadczonych instruktorów oraz
zawodników z reprezentacji narodowej. Udział w projekcie
(zakwaterowanie i wyżywienie,
program wymiany) pokryty jest ze
środków programu „Młodzież w
działaniu”, na miejscu zwracanych
jest 70% kosztów podróży. Zasady
udziału w projektach programu
znajdują się na stronie internetowej .
Gdzie: Zonguldak, Turcja
Kiedy: 27.01.2014 - 7.02.2014
Kontakt: Sufi Demirtürk
E-mail:
yapzonguldak@gmail.com
Deadline: 01-11-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1463
———————————————
Dołącz do naszej podróży – wolontariat krótkoterminowy w Turcji
S&G Youth Info Office i Youth Info
Caravan Activities potrzebują
wsparcia w projekcie “JOIN OUR
JOURNEY 2014”. Wolontariusze
będą zaangażowani w działania
informacyjne dla młodzieży, projekty edukacyjne i wyrównujące
szanse młodych ludzi.
Organizacje potrzebują po dwóch
wolontariuszy na każdy z pięciu
dwumiesięcznych projektów.
Dokładny opis organizacji goszczącej znajduje się w bazie projek-
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tów Wolontariatu Europejskiego:
2008-TR-30. Osoby zainteresowane powinny jak najszybciej skontaktować się z jedną z organizacji
wysyłających wolontariuszy za
granicę w ramach Wolontariatu
Europejskiego, a swoje CV (ze
zdjęciem) i list motywacyjny w
języku angielskim przesłać do
koordynatora projektu.
Gdzie: Ankara (Turcja)
Kiedy: marzec – kwiecień 2014,
maj - czerwiec 2014, lipiecsierpień 2014, wrzesień październik 2014, listopad – grudzień 2014
Kontakt: Gürkan Akcaer
E-mail: evswithsystemandgeneration@gmail.com
Deadline: 11-10-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par
tners/id/1447
———————————————
Zielona edukacja - konferencja w
Niemczech
Spotkanie będzie okazją do poznania dobrych praktyk wdrażania idei zrównoważonego rozwoju i dyskusji nad zwiększeniem
efektywności edukacji ekologicznej. Będzie to również okazja do
nawiązania partnerstw i współpracy. W wydarzeniu będą brać
udział nauczyciele, wykładowcy,
decydenci, osoby działające w
tym sektorze. 9 listopada (sobota)
można wziąć udział w wycieczce
(opcjonalna). Zgłoszenia są już
otwarte.
Gdzie: Karlsruhe, Niemcy
Kiedy: 6-8 listopada 2013
Kontakt: Europejskiej Organizacja
ds. Zrównoważonego Rozwoju
E-mail:
sustainability@etechgermany.ne
Deadline: 15-10-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_par

tners/id/1453
———————————————
Wczuj się w rolę starożytnych
bohaterów - Messena
Office of Public Entity “Ancient
Messene” zaprasza młodzieżowe
grupy teatralne do udziału w Międzynarodowym Młodzieżowym
Festiwalu Dramatu Starożytnego.
Głównym celem festiwalu jest
promowanie wśród młodych ludzi sztuki starożytnej. Każda z
grup będzie mieć możliwość zaprezentowania swojego przedstawienia teatralnego oraz zapoznać
się z działalnością grup z całej
Europy. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz
poznawania sztuki i kultury starożytnej Grecji.
Zainteresowane grupy teatralne
powinny przesłać na wskazany
poniżej adres mailowy opis swojej
działalności, zdjęcie oraz tekst
sztuki, którą zamierzają przedstawić. Uwaga: opłata za udział w
festiwalu wynosi 20 euro. Organizatorzy zapewniają wyżywienie w
dniu wystąpienia oraz 2 noclegi.
Uczestnicy muszą dojechać do
Grecji na własny koszt
Gdzie: Messene (Grecja)
Kiedy: 31 marca - 10 kwietnia
2014
Kontakt: George Davillas
E-mail: edre@messini.gr
Deadline: 22-11-2013
Więcej informacji:
http://www.eurodesk.pl/nb_part
ners/id/1383

Źródło: Eurodesk Polska
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II Linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka
centralnego wraz z zakupem taboru
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 5 924 274 198,38 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 771 828 620,30 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz
Spójności
Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Priorytet: Priorytet VII "Transport
przyjazny środowisku"
Działanie: Działanie 7.3
"Transport miejski w obszarach
metropolitarnych"
Okres realizacji: 2007 - 2015
Jednostka realizująca projekt:
Zarząd Transportu Miejskiego
Beneficjent: Miasto Stołeczne
Warszawa
Opis projektu:
Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Celem budowy II linii metra, w
pierwszym etapie odcinka centralnego, jest rozbudowa alternatywnego środka lokomocji, umożliwienie szybszego przemieszczanie
się użytkowników miejskiej komunikacji publicznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i
podróżowania .
Metro w fazie eksploatacji jest
ekologicznym środkiem transportu, nie generuje hałasu, ani zanieczyszczeń powietrza, nie przyczynia się do podziału czy degradacji
krajobrazu i nie wpływa negatywnie na obszar Natura 2000.
Projekt ma także pozytywny

wpływ na klimat. Poprzez znaczne
zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w omawianym obszarze, nastąpi redukcja emisji spalin do atmosfery.
Projekt jest realizowany w ramach
dwóch podprojektów:
Podprojekt A - II linia metra w
Warszawie - Prace przygotowawcze (dla całej planowanej II linii),
projekt i budowa odcinka centralnego oraz przebudowa infrastruktury
Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty (STP Kabaty) wraz z rozbudową głowicy zachodniej.
Prace przygotowawcze dotyczą
całej II linii metra oraz planowanych do realizacji wybranych elementów infrastruktury Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty i głowicy
zachodniej (zespołu torów i rozjazdów). Prace przygotowawcze obejmują przede wszystkim: prace projektowe (w tym również prace geologiczne), wykonanie analiz, opracowań, raportów, ekspertyz, map i
dokumentacji fotograficznej, hydrologicznej i geologiczno – inżynierskiej, ustalenie stref wpływu budowy metra na pobliskie budynki,
prognozę oddziaływań dynamicznych na budynki i ludzi, ocenę stanu budynków w strefach wpływu
budowy metra, inwentaryzację
m.in. zieleni i budynków, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, badania i pomiary gruntu
oraz zgromadzenie niezbędnych
opinii w procesach uzyskiwania
decyzji administracyjnych dla odcinka budowanego oraz dla odcinków projektowanych. Prace przygotowawcze obejmują również niezbędne aktualizacje wymienionych
dokumentów. Podprojekt realizuje

Miasto Stołeczne Warszawa.
Podprojekt B - II linia metra w
Warszawie - zakup fabrycznie nowych 35 pociągów sześciowagonowych jednoprzestrzennych, realizowany na zasadzie partnerstwa
przez Metro Warszawskie Spółkę z
o.o.
Cała II linia metra została podzielona na 4 odcinki:
Zachodni - za stacją „Rondo
Daszyńskiego” do stacji
„Połczyńska” wraz ze stacją
techniczno-postojową ‘Mory”,
Centralny - od stacji „Rondo
Daszyńskiego” do stacji
„Dworzec Wileński”,
Wschodni-Północny - za stacją
„Dworzec Wileński” do stacji
„Bródno”,
Wschodni-Południowy od stacji „Stadion” do stacji
„Gocław” wraz ze stacją techniczno-postojową „Kozia Górka”.
W ramach przedmiotowego projektu jest wykonywany odcinek Centralny i zostanie wybudowana linia
metra o długości około 7 km, oraz 7
stacji:
Rondo Daszyńskiego,
Rondo ONZ,
Świętokrzyska,
Nowy Świat,
Powiśle,
Stadion,
Dworzec Wileński.

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013
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ul. Smolna 4
00-375 Warszawa
tel. +48 22 443 03 69 lub +48 22 443 07 80
fax. +48 22 443 03 68
e-mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl/europe-direct

Biuletyn Europejski

Str. 17

