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I.

UNIJNE AKTUALNOŚCI

1. Miliard przy granicach
Miliard euro – tyle wyniesie udział Unii Europejskiej w realizacji programów współpracy
transgranicznej na najbliższe lata. Ich celem jest wsparcie rozwoju społecznego
i gospodarczego regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE.
Współpraca transgraniczna jest istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów.
W ramach tej polityki pierwszeństwo będą mieć projekty wspierające zrównoważony rozwój
obszarów położonych wzdłuż granic zewnętrznych UE, co pozwoli na zmniejszenie różnic
w poziomie życia oraz rozwiązanie wspólnych wyzwań istniejących po obu stronach tych
granic. W przypadku każdego z programów uczestniczące państwa wybrały maksymalnie
cztery priorytety, takie jak rozwój MŚP, kultura, środowisko i zmiana klimatu, ograniczanie
ubóstwa, edukacja i badania, energia, dostępność, zarządzanie granicami.
Dzięki nowemu pakietowi sfinansowane zostaną projekty w 27 krajach: w Armenii,
Gruzji, Republice Mołdawii, na Ukrainie i w Rosji; w Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie,
Palestynie, Tunezji; w państwach członkowskich UE (w Bułgarii, na Cyprze,
w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce,
Portugalii, Rumunii, Szwecji) oraz w Norwegii i Turcji. Środki finansowe pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (ENI).
Umowy finansowe będą finalizowane pomiędzy krajami partnerskimi a UE do końca
2016 r. Dotacje będą przyznawane w drodze zaproszeń do składania wniosków. Procedura
ta ma rozpocząć się w ciągu 2016 r. lub na początku 2017 r.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160107_regiony_pl.htm,
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/cross-border-cooperation/index_en.htm
2. Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015
Najistotniejszymi problemami dla Europy są obecnie migracja, zagrożenie terroryzmem
oraz sytuacja gospodarcza – to opinie Polaków zapytanych w ramach badania opinii
Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015. W kraju największe zmartwienia to – zdaniem
polskich respondentów – bezrobocie, inflacja, system ubezpieczeń społecznych oraz dług
publiczny. Jednocześnie większość pytanych uznaje, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest
dobra.
58 proc. uczestników badania Standardowy Eurobarometr – Jesień 2015 uznało migrację
za najważniejszy problem UE. Oznacza to wzrost o 20 punktów procentowych w porównaniu
z wiosenną edycją badania. Jedynie Portugalczyków bardziej niepokoi stan finansów
publicznych państw członkowskich. Jednocześnie nadal widoczne jest silne poparcie przez
Europejczyków swobodnego przepływu osób wewnątrz UE (78 proc. respondentów).
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Migracja wewnątrz UE wzbudza pozytywne odczucia u 55 proc. obywateli, o 4 pkt. proc.
więcej niż wiosną.
Według Polaków, najistotniejszymi problemami Europy są dziś migracja, terroryzm
i sytuacja gospodarcza w krajach członkowskich. Na poziomie krajowym wskazywane są zaś
na pierwszym miejscu bezrobocie (37 proc.), inflacja (21 proc.) oraz system ubezpieczeń
zdrowotnych i społecznych (20 proc.) oraz dług publiczny (20 proc.). Jednocześnie 47 proc.
(o 9 punktów procentowych więcej niż wiosną) Polaków uważa, że sytuacja gospodarcza
kraju jest dobra (przeciwnego zdania jest 46 proc, o 10 punktów procentowych mniej niż
wiosną). Średnia europejska dla tych wskaźników wynosi odpowiednio 40 i 57 proc.
Większość Polaków (55 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) uznaje wizerunek UE za
pozytywny, a 7 proc. za negatywny (przy średnich unijnych wynoszących 37 i 23 proc.).
Zdecydowana większość (70 proc.) polskich respondentów myśli także pozytywnie
o przyszłości UE i czuje się Europejczykami (71 proc.). Jednocześnie 52 proc. jest przeciwna
wspólnej walucie euro.
W raporcie zaprezentowane zostały wyniki badania Standardowy Eurobarometr
zrealizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez konsorcjum TNS Opinion & Social.
Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co pół roku
we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, Byłej
Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Islandii, Czarnogórze, Serbii a także na terytorium
Cypru Północnego.
84. Standardowy Eurobarometr został przeprowadzony w dniach 7-17 listopada
2015 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1012 Polaków.
Więcej informacji: strona internetowa badania (jęz. angielski)
3. Komisja Europejska ocenia sytuację w Polsce
Komisja Europejska rozpoczyna dialog z polskimi władzami o ramach państwa prawa.
Chodzi o ustalenie faktów związanych z ostatnimi zmianami legislacyjnymi obejmującymi
Trybunał Konstytucyjny i media publiczne. Przed podjęciem decyzji Kolegium Komisarzy
przeprowadziło debatę orientacyjną na temat sytuacji w Polsce.
Kolegium Komisarzy przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na temat ostatnich
wydarzeń w Polsce pod kątem zasad państwa prawa. Są one jedną z podstawowych wartości,
na których opiera się Unia Europejska.
Komisja Europejska, na której spoczywa zadanie zapewnienia przestrzegania
praworządności, odpowiada również, wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami
członkowskimi i Radą, za zagwarantowanie podstawowych wartości Unii.
Ostatnie wydarzenia w Polsce, w szczególności polityczny i prawny spór dotyczący
składu Trybunału Konstytucyjnego, wzbudził obawy co do poszanowania państwa prawa.
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W tej sytuacji Komisja poprosiła o informacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego oraz
zmian w prawie dotyczącym nadawców publicznych.
Po prezentacjach wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa (odpowiedzialnego za
praworządność), komisarza Guenthera Oettingera (odpowiedzialnego za politykę medialną)
i komisarz Very Jourovej (odpowiedzialnej za sprawiedliwości), Kolegium Komisarzy
przeprowadziło debatę na temat rozwoju wydarzeń w Polsce w celu oceny sytuacji w ramach
państwa prawa.
Po dzisiejszej debacie orientacyjnej, Kolegium zobowiązało pierwszego
wiceprzewodniczącego Timmermansa do skierowania listu do polskiego rządu i rozpoczęcie
usystematyzowanego dialogu w ramach państwa prawa. Kolegium ustaliło, że powróci do tej
kwestii w połowie marca, w ścisłej współpracy z Komisją Wenecką Rady Europy.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160113_ec_poland_pl.htm
4. Przegląd: „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie”
„Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” to doroczny przegląd najnowszych
tendencji na rynku pracy i zmian społecznych, zawierający przemyślenia dotyczące
przyszłych wyzwań i możliwych działań politycznych. Tegoroczny przegląd ukazuje dalsze
pozytywne zmiany w zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE. Pomimo poprawy
sytuacji w ostatnim czasie nadal istnieją ogromne różnice między państwami członkowskimi
pod względem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz innych podstawowych wskaźników
społecznych i wskaźników rynku pracy. Wiele z tych różnic wiąże się z niedostatecznym
wykorzystaniem kapitału ludzkiego w różnych obszarach.
W przeglądzie zatrudnienia i kwestii społecznych w 2015 r. zwrócono uwagę
na możliwości tworzenia miejsc pracy płynące z samozatrudnienia i przedsiębiorczości.
Z danych wynika jednak, że niektóre grupy, w tym młodzi ludzie, starsze osoby, kobiety
i mniejszości etniczne, mogą napotykać większe przeszkody w rozpoczęciu własnej
działalności gospodarczej. Ponadto tegoroczne sprawozdanie wskazuje, że większość ludzi
nie wierzy, iż posiada umiejętności lub wiedzę niezbędne do podjęcia działalności
gospodarczej. Przegląd pokazuje, że odpowiednio ukierunkowane działania polityczne mogą
być pomocne. Są to na przykład działania ułatwiające dostęp do finansowania lub zachęt
podatkowych, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości bądź zapewnienie dostępu do opieki
nad dziećmi i osobami starszymi.
W sprawozdaniu odnotowano również zwiększoną różnorodność umów o pracę,
co umożliwia elastyczną organizację pracy, a więc większą aktywność zawodową, ale może
też prowadzić do segmentacji rynku pracy. Choć niektóre nowe umowy oferują korzystne
warunki dla obu stron, to inne są przyczyną niepewności zatrudnienia. Elastyczność jest
ważna, ale potrzebne jest też poczucie bezpieczeństwa – to kwestia, która zostanie również
poruszona w kontekście opracowywania europejskiego filara praw socjalnych.
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Przegląd zatrudnienia i kwestii społecznych w Europie w 2015 r. pokazuje, że dzięki
mobilności UE może lepiej wykorzystywać swoje zasoby ludzkie. Mimo że liczba
pracowników mobilnych zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch lat, to ich udział w sile
roboczej ogółem pozostaje ograniczony. Zaledwie 4 proc. ludności UE w wieku od 15 do 64
lat mieszka w innym państwie członkowskim niż ich kraj urodzenia. A przecież pracownicy
mobilni w UE zwykle mają lepsze perspektywy zatrudnienia niż miejscowa ludność. Ponadto
przepływy pracowników mobilnych zmniejszyły bezrobocie w niektórych państwach
członkowskich najmocniej dotkniętych kryzysem, a w krajach przyjmujących pomogły
rozwiązać problem niedoboru kadry. W sprawozdaniu na temat zatrudnienia i kwestii
społecznych wyraźnie podkreślono więc potencjał gospodarczy mobilności.
Analizie poddano również bezrobocie długotrwałe, które dotyczy około 11,4 milionów
osób w UE. Walka z bezrobociem długotrwałym ma zasadnicze znaczenie dla poprawy
efektywności rynku pracy, ponieważ osoby długotrwale bezrobotne mają o połowę mniejsze
szanse znalezienia zatrudnienia niż osoby krótkotrwale bezrobotne. Z analizy przedstawionej
w przeglądzie zatrudnienia i kwestii społecznych wynika, że zarejestrowanie się w krajowych
publicznych służbach zatrudnienia i uczestnictwo w szkoleniach znacząco zwiększa
możliwości podjęcia stałej pracy.
Pomimo wciąż wysokiego poziomu bezrobocia w UE pracodawcy nadal mają trudności
ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na niektóre stanowiska. Oprócz faktycznego
niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy problemem jest też niemożność
zaoferowania atrakcyjnego wynagrodzenia lub warunków pracy oraz interesujących
możliwości szkolenia lub dalszej kariery. W przeglądzie stwierdzono, że znaczny odsetek
pracowników spoza UE zatrudnionych jest na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.
Wyzwania te zostaną podjęte w przygotowywanym na ten rok przez Komisję programie na
rzecz nowych umiejętności. Nadal znacząco niski jest poziom zatrudnienia kobiet z dziećmi
i starszych pracowników. Promowanie większego uczestnictwa tych grup w rynku pracy
będzie miało zasadnicze znaczenie w kontekście starzenia się społeczeństwa.
W przeglądzie zatrudnienia i kwestii społecznych zawarto informacje na temat
najnowszych tendencji na rynku pracy i w sytuacji społecznej oraz przemyślenia dotyczące
przyszłych wyzwań i możliwych działań politycznych. Przegląd, opracowany w oparciu
o najnowsze dane i dostępną literaturę przedmiotu, służy za podstawę inicjatyw Komisji
w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej oraz jest wykorzystywany w europejskim
semestrze, pakiecie dotyczącym mobilności, pakiecie dotyczącym umiejętności oraz przy
opracowywaniu europejskiego filara praw socjalnych.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160121_employment_pl.htm
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5. Media i OSCARY 2016
11 filmów współfinansowanych z programu MEDIA zostało nominowanych do Oscara.
7 pojawiło się na ceremonii wręczenia Złotych Globów – jeden z nich „Syn Szawła” zdobył
nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Filmy te otrzymały dotacje o łącznej
wartości 8,9 mln euro w ramach programu Komisji Europejskiej Kreatywna Europa –
MEDIA. Produkcje powstały w 11 krajach europejskich: Węgry, Francja, Turcja, Niemcy,
Dania, Szwajcaria, Włochy, Irlandia, Norwegia, Finlandia i Szwecja. W ubiegłym roku
6 filmów wspartych kwotą 3 mln euro z programu Kreatywna Europa otrzymało 10 nominacji
do Oscara.
Brytyjska koprodukcja „Carol”, w reżyserii Todda Haynesa, zdobyła sześć nominacji
do Oscara, najwięcej ze wszystkich europejskich filmów. Film został wsparty kwotą 62 831
euro z programu Kreatywna Europa. Współtworzony przez Irlandczyków film „Brooklyn”
w reżyserii Johna Crowley'a, wsparty kwotą 56 936 euro z pakietu Development, otrzymał
trzy nominacje w kategoriach: najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa
(Saoirse Ronan) i najlepszy scenariusz adaptowany (Nick Hornby). Produkcja otrzymała
także 33 068 euro dofinansowania na dystrybucję. W kategorii najlepszy film
nieanglojęzyczny nominowano trzy produkcje europejskie. Duński film Tobiasa Lindholma
„Krigen” (58 080 euro dofinansowania z pakietu Dystrybucja) i francuski „Mustang” Deniza
Gamze Ergüvena (23 700 euro) konkurować będą ze zdobywcą Złotego Globu „Synem
Szawła”. Film węgierskiego reżysera László Nemesa, który jest faworytem, otrzymał
1 395 170 euro wsparcia z programu Kreatywna Europa. W kategorii najlepszy
pełnometrażowy film dokumentalny nominowane do Oscara zostały „Scena ciszy” (36 890
euro dotacji) oraz „Amy” (212 836 euro).
Łącznie siedem filmów wspartych z funduszy Kreatywnej Europy – MEDIA walczyło
o Złote Globy. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 10 stycznia 2016 r. Wspierany przez
UE „Syn Szawła” został uznany za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jest to pierwszy
węgierski film, który zdobył Złoty Glob. Nominowanych było jeszcze sześć filmów
wspieranych przez UE: zdobywca nagród Europejskiej Akademii Filmowej „Młodość”
(Włochy), „Zupełnie Nowy Testament” (Belgia; 2 122 254 euro wsparcia), zdobywca
nagrody LUX „Mustang” (Francja, Niemcy, Turcja), „The Fencer” (Estonia, Finlandia,
Niemcy; 39 706 euro wsparcia), „Carol” (Wielka Brytania, USA) oraz „Baranek Shaun”
(Wielka Brytania).
W roku 2016 progam MEDIA obchodzi 25 rocznicę wspierania europejskiej kultury
audiowizualnej. Od powstania w 1991 r. program MEDIA wsparł sektor AV dotacjami
w wysokości 2,4 mld euro. Zainwestowano w szkolenia ponad 20 000 producentów,
dystrybutorów, reżyserów i scenarzystów, aby mogli się oni przystosować do nowych
technologii. Co roku MEDIA wspiera ok. 2 000 europejskich projektów, filmów, produkcji
telewizyjnych, włączając seriale i inne prace audiowizualne.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151126_analiza_wzrostu_pl.htm
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6. Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania programu Erasmus+
Już ponad milion osób wzięło udział w 18 000 projektów finansowanych z programu
Erasmus+. W pierwszym roku funkcjonowania dysponował on budżetem ponad 2 mld euro.
Najnowsze dane pokazują, że dzięki szerszemu zakresowi możliwości z programu Erasmus+
skorzystało więcej osób. W pierwszym roku działalności z programu sfinansowano
rekordową liczbę 650 000 stypendiów wspierających mobilność dla studentów, praktykantów,
nauczycieli, wolontariuszy i innych młodych ludzi oraz utorowano drogę pierwszym
pożyczkom przeznaczonym na realizację pełnych studiów magisterskich za granicą. Po raz
pierwszy w ramach programu sfinansowano projekty wsparcia polityki z udziałem władz
publicznych i organizacji międzynarodowych oraz projekty w dziedzinie sportu.
Wzmocniony Erasmus+ zapewnia swoim beneficjentom większe wsparcie. Studia odbyte
za granicą są chętniej uznawane w ojczyźnie. Ponadto instytucje macierzyste lepiej integrują
mobilność nauczycieli i personelu w zintegrowane strategie rozwoju zawodowego.
Nowy Erasmus+ jest również bardziej otwarty, kładzie silny nacisk na promowanie
włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i tolerancji. Aby to osiągnąć, uczestnikom
dysponującym mniejszymi środkami finansowymi lub mającym szczególne potrzeby
udostępniono więcej środków finansowych niż kiedykolwiek. Na 2016 r. przewidziano
ponadto dodatkową kwotę 13 mln euro w celu sfinansowania projektów dotyczących kwestii
takich jak integracja społeczna mniejszości i migrantów oraz innych grup w trudnej sytuacji
społecznej. Program wzmocnił również inicjatywy zmierzające do poprawy perspektyw
zatrudnienia ludzi młodych i ułatwienia ich przechodzenia od etapu edukacji do pracy. W tym
celu w programie zwiększono możliwości odbywania stażu i praktyk zawodowych.
Celem programu Erasmus+ jest wspieranie modernizacji europejskich systemów
kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz podnoszenia kompetencji studentów, poprawy ich
perspektyw zatrudnienia oraz aktywnego udziału w społeczeństwie.
UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze – na siedmioletni program
(2014-2020) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi 40-proc. wzrost
w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad
4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia
zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie
otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi,
szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie
powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy. Po raz pierwszy program oferuje
również specjalne finansowanie na działania w dziedzinie sportu, przyczyniając się
do rozwijania jego europejskiego wymiaru i zwalczania poważnych zagrożeń
transgranicznych, takich jak ustawianie zawodów sportowych i doping. Za pośrednictwem
działań „Jean Monnet” program ten wspiera ponadto rozwój nauczania i badań w dziedzinie
integracji europejskiej.
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W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono pierwsze wyniki za pierwszy rok
funkcjonowania programu Erasmus+. Podsumowuje ono dane zgromadzone przez Komisję
oraz agencje krajowe i odpowiednie agencje wykonawcze zajmujące się realizacją programu.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/151202_circular_eco_pl.htm
7. Auta godne zaufania
Komisja Europejska przedstawiła propozycje przepisów mające na celu zapewnienie
ścisłego przestrzegania przez producentów samochodów wszystkich unijnych wymogów
dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i produkcji. Komisja proponuje znaczące
zmiany przepisów dotyczących homologacji samochodów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami za poświadczenie, że pojazd spełnia wszystkie wymogi niezbędne
do wprowadzenia do obrotu i za dopilnowanie, aby producenci przestrzegali odpowiednich
przepisów prawa UE, odpowiedzialne są wyłącznie organy krajowe. Przedłożone propozycje
podniosą poziom niezależności badań pojazdów i wzmocnią nadzór nad samochodami już
dopuszczonymi do ruchu. Rozszerzony nadzór europejski przyczyni się do wzmocnienia
całego systemu.
Jeszcze przed doniesieniami dotyczącymi Volkswagena Komisja pracowała nad
wzmocnieniem unijnych przepisów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych.
Ostatnie wydarzenia wykazały potrzebę głębszej reformy, która zapobiegnie ponownemu
wystąpieniu przypadków nieprzestrzegania przepisów. Przedłożona dziś propozycja
dotycząca rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych
uzupełnia działania podjęte w obszarze nowych, solidniejszych badań emisji zanieczyszczeń
w rzeczywistych warunkach jazdy (badania RDE).
Aktualny system homologacji samochodów opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania:
gdy samochód uzyska poświadczenie w jednym państwie członkowskim, może
on przemieszczać się swobodnie w całej UE. Chociaż UE określa ramy prawne,
za sprawdzanie ich przestrzegania przez producentów samochodów w pełni odpowiedzialne
są organy krajowe. Projekt rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów
silnikowych utrzymuje zasadę wzajemnego uznawania, która leży u podstaw jednolitego
rynku UE, ale zmierza do wyeliminowania niedociągnięć w tym systemie.
Wniosek dotyczący rozporządzenia przyczyni się do osiągnięcia następujących trzech celów:
Wzmocnienie niezależności i poprawa
wprowadzenie samochodu do obrotu;

jakości

badań

umożliwiających

Wprowadzenie skutecznego systemu nadzoru rynku w celu kontroli zgodności
z wymogami samochodów już dopuszczonych do ruchu;
Wzmocnienie systemu homologacji samochodów za pomocą wzmocnionego
europejskiego nadzoru.
Propozycja Komisji utrzymuje obecny zakaz stosowania urządzeń ograniczających
skuteczność działania. Nadzorowanie przestrzegania tego zakazu oraz jego egzekwowanie
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pozostaje obowiązkiem organów krajowych, Komisja idzie jednak o krok dalej. Zgodnie
z projektem rozporządzenia producent będzie musiał zapewnić dostęp do protokołów
oprogramowania pojazdu. Środek ten stanowi uzupełnienie pakietu dotyczącego emisji
zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy (badania RDE), co bardzo utrudni
manipulowanie wynikami testów homologacyjnych, i zobowiązuje producentów
do ujawniania swoich strategii ograniczania emisji, tak jak ma to miejsce w Stanach
Zjednoczonych.
Projekt rozporządzenia zostanie teraz przekazany do przyjęcia przez Parlament
Europejski i Radę. Po przyjęciu wniosku rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane.
Rozporządzenie uchyli i zastąpi dyrektywę 2007/46/WE („dyrektywę ramową”).
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160128_cars_pl.htm
8. Sprawiedliwe podatki firm
Firmy muszą płacić podatki tam, gdzie faktycznie prowadzą działalność – podkreślał
wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis, prezentując pakiet środków, które mają
ograniczyć przypadki unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Oprócz przepisów
bezpośrednio blokujących takie działania Komisja przewiduje m.in. wymianę informacji
między państwami członkowskimi na temat międzynarodowych korporacji prowadzących
działalność w UE.
Dostosowanie przepisów podatkowych we wszystkich 28 krajach UE w celu skutecznej
walki z agresywnymi praktykami podatkowymi dużych przedsiębiorstw wymaga
wprowadzenia nowych zasad. Przedstawione projekty mają umożliwić skoordynowane
działania UE wobec firm uchylających się od podatków. Działania te będą się opierać
na normach OECD opracowanych jesienią ubiegłego roku.
W ramach swojej kampanii na rzecz sprawiedliwego, skutecznego i sprzyjającego
wzrostowi gospodarczemu opodatkowania w UE Komisja Europejska proponuje nowe
rozwiązania, mające utrudnić przedsiębiorstwom uchylanie się od podatków. W pakiecie
środków Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia bardziej zdecydowanego
i spójnego stanowiska wobec przedsiębiorstw, które próbują uchylać się od uczciwego
płacenia podatków, oraz do wdrożenia norm międzynarodowych służących ograniczeniu
erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków.
Główne elementy nowych przepisów:
prawnie wiążące środki służące blokowaniu metod najczęściej używanych przez
przedsiębiorstwa, aby unikać płacenia podatków;
zalecenie dla państw członkowskich dotyczące sposobów przeciwdziałania
nadużyciom postanowień konwencji podatkowych;
wniosek dotyczący wymiany informacji przez państwa członkowskie na temat
międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE;
działania na rzecz dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na szczeblu
międzynarodowym;
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nowa procedura UE dotycząca sporządzania wykazu państw trzecich, które nie
przestrzegają zasad w tym zakresie.
Wszystkie te środki utrudnią agresywne planowanie podatkowe, zwiększą przejrzystość
działań państw członkowskich i zapewnią sprawiedliwe warunki konkurencji wszystkim
przedsiębiorcom działającym na jednolitym rynku. Zaproponowany pakiet opiera się
na trzech głównych obszarach prac Komisji na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania:
Zapewnienie efektywnego opodatkowania w UE;
Zwiększenie przejrzystości podatkowej;
Zapewnienie równych szans.
Proponowany pakiet odzwierciedla stosowane obecnie na świecie podejście polityczne
i gospodarcze do opodatkowania osób prawnych. W październiku ubiegłego roku kraje
OECD uzgodniły środki służące ograniczeniu erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków
(BEPS). Parlament Europejski przedstawił natomiast zalecenia dotyczące unikania
opodatkowania przez przedsiębiorstwa.
Główne inicjatywy podjęte przez Komisję w 2015 r. w celu zwiększenia przejrzystości
podatkowej i przeprowadzenia reformy opodatkowania osób prawnych już przynoszą wyniki:
państwa członkowskie uzgodniły wniosek dotyczący przejrzystości w zakresie interpretacji
indywidualnych prawa podatkowego w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy; podjęto też szereg
ważnych reform dotyczących podatku od osób prawnych. Komisja będzie kontynuować
działania na rzecz reformy opodatkowania przedsiębiorstw w bieżącym roku. Przedstawi
istotne propozycje, m.in. ponowny wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy
opodatkowania osób prawnych (CCCTB).
Dwa wnioski ustawodawcze zawarte w pakiecie zostaną przedłożone Parlamentowi
Europejskiemu do konsultacji i Radzie do przyjęcia. Rada i Parlament powinny również
zatwierdzić zalecenie dotyczące konwencji podatkowych, zaś państwa członkowskie –
zastosować się do niego przy przeglądzie takich porozumień. Państwa członkowskie powinny
również formalnie uzgodnić nową strategię zewnętrzną i możliwie szybko podjąć decyzję
co do sposobu jej realizacji po tym, jak zostanie przyjęta przez Parlament Europejski.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160128_taxes_pl.htm
9. Pomoc dla banków na dłużej
Komisja Europejska zatwierdziła w ramach unijnych zasad pomocy państwa przedłużenie
polskiego systemu gwarancji bankowej do 30 czerwca 2016 r. Program obejmuje gwarancje
i inne środki wsparcia płynności na rzecz wypłacalnych instytucji kredytowych
w Polsce. We wrześniu 2009 r. KE zatwierdziła, w oparciu o zasady dotyczące pomocy
państwa określone w Traktacie WE, polski program pomocy mający na celu stabilizację
systemu finansowego.
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Początkowo system gwarancji został zatwierdzony we wrześniu 2009 r. i był już
przedłużany kilkakrotnie, ostatni raz w sierpniu 2015 r. W lutym 2012 r. warunki cenowe
programu zostały dostosowane do wymogów KE w sprawie pomocy państwa dla banków
w czasie kryzysu. Pozostałe warunki pierwotnego programu pozostają bez zmian.
Komisja uznała przedłużenie programu za zgodne z jej wytycznymi w ramach pomocy
państwa dla banków w czasie kryzysu, ponieważ jest on dobrze ukierunkowany
i proporcjonalny, a jego zakres i czas trwania są ograniczone. Podczas stosowania
nadzwyczajnych zasad kryzysowych pomocy państwa dla banków, Komisja zezwala
na sześciomiesięczne systemy gwarancji dla banków, aby było możliwe monitorowanie
rozwoju sytuacji i odpowiednie dostosowanie wymagań.
We wrześniu 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła, w oparciu o zasady dotyczące
pomocy państwa określone w Traktacie WE, polski program pomocy mający na celu
stabilizację systemu finansowego. W ramach środka przewidziano gwarancje na krótkoi średnioterminowe zobowiązania, co miało zachęcić do udzielania pożyczek
międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych z zastrzeżeniem
dopełnienia określonych warunków. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem
w sprawie wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego. Komisja
uznała, że pakiet stanowił odpowiedni środek, by zapobiec poważnym zaburzeniom
w polskiej gospodarce, unikając jednocześnie nadmiernego zakłócenia konkurencji,
w związku z czym jest zgodny z art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu WE. Program pomocy
udostępniony był na równych zasadach uprawnionym instytucjom finansowym.
Jest ograniczony w czasie, ma ograniczony zakres oraz przewiduje zabezpieczenia
minimalizujące zakłócenia konkurencji.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160201_banki_pl.htm
10. Internet wysokiej jakości
Jak przyspieszyć budowę wspólnego rynku cyfrowego, który będzie wykorzystywał
najnowocześniejsze technologie i sprosta zapotrzebowaniu na coraz szybszy przesył rosnącej
ilości danych? KE przedstawiła wniosek dotyczący koordynacji wykorzystania pasma
700 MHz na potrzeby usług mobilnych. Ma to poprawić dostęp do internetu wszystkich
Europejczyków i przyczynić się do rozwoju usług transgranicznych.
Częstotliwości radiowe nie znają granic: aby uniknąć zakłóceń oraz zapewnić na całym
kontynencie funkcjonowanie nowatorskich usług, takich jak inteligentne samochody czy
zdalna opieka zdrowotna, wykorzystywanie widma należy poddać ściślejszej koordynacji na
szczeblu unijnym. UE musi również zaspokoić rosnący popyt na mobilne usługi
szerokopasmowe. Do 2020 r. przepływ danych w sieciach internetu mobilnego wzrośnie
niemal ośmiokrotnie.
Komisja wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W ramach swojej strategii na rzecz
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego Komisja proponuje zrównoważone, długofalowe
podejście do wykorzystywania pasma ultrawysokich częstotliwości (UHF 470-790MHz).
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Obecnie pasmo to jest wykorzystywane głównie na potrzeby telewizyjnych usług
nadawczych. We wniosku przewiduje się udostępnienie do 2020 r. większej liczby
częstotliwości w paśmie 700 MHz (694–790 MHz) na potrzeby usług mobilnych. Pasmo
to nadaje się idealnie do dostarczania wysokiej jakości usług dostępu do internetu, niezależnie
od miejsca pobytu użytkowników – czy to w dużym ośrodku miejskim, na terenach wiejskich,
czy też na autostradzie.
Pasmo częstotliwości poniżej 700 MHz (470–694 MHz) pozostanie dostępne, w pierwszej
kolejności, na potrzeby usług audiowizualnych. Przyjęte podejście zapewni Europejczykom
dostęp do kreatywnych treści na (coraz bardziej popularnych) tabletach i smartfonach, a także
za pośrednictwem tradycyjnych usług telewizyjnych. Wniosek jest również zgodny
z najnowszymi międzynarodowymi umowami dotyczącymi wykorzystania pasma UHF,
w tym pasma 700 MHz.
Komisja proponuje, aby pasmo 700 MHz zostało przeznaczone na potrzeby mobilnych
usług szerokopasmowych we wszystkich państwach UE najpóźniej do dnia 30 czerwca
2020 r. Termin ten zbiega się z rozpoczęciem wprowadzania technologii 5G, planowanym
na 2020 r. Aby dotrzymać tego terminu, państwa członkowskie będą musiały przyjąć
i opublikować krajowe plany dotyczące zasięgu sieci i zwolnienia tego pasma przed dniem
30 czerwca 2017 r. Będą one również musiały zawrzeć porozumienia w sprawie
transgranicznej koordynacji do końca 2017 r. Takie rozplanowanie działań ułatwi
wprowadzenie zmiany i zapewni duży zasięg sieci, co przyczyni się do zlikwidowania
przepaści cyfrowej i stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających wprowadzenie
inteligentnych pojazdów i zdalnej opieki zdrowotnej.
Dwa państwa członkowskie (Francja i Niemcy) zezwoliły już na wykorzystanie pasma
700 MHz do świadczenia usług mobilnych. Kolejne państwa członkowskie (Dania, Finlandia,
Szwecja, Wielka Brytania) przedstawiły plany dotyczące zmiany przeznaczenia pasma
700 MHz w ciągu najbliższych kilku lat.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160202_internet_mobilny_pl.htm
11. Europejska prognoza Gospodarcza – zima 2016
Z zimowej prognozy KE wynika, że ogólne perspektywy wzrostu niewiele zmieniły się od
jesieni, zwiększyło się jednak ryzyko, że wzrost może się okazać niższy od prognozowanego,
głównie wskutek działania czynników zewnętrznych. W strefie euro przewiduje się
zwiększenie wzrostu z poziomu 1,6 proc. w roku ubiegłym do 1,7 proc. w bieżącym roku oraz
wzrost do 1,9 proc. w 2017 roku. Wzrost gospodarczy w UE pozostanie na stałym poziomie
1,9 proc. w bieżącym roku i wzrośnie do 2,0 proc. w roku przyszłym.
Oczekuje się obecnie, że niektóre czynniki wspierające wzrost gospodarczy będą
silniejsze i bardziej długotrwałe niż wcześniej zakładano. Obejmują one niskie ceny ropy
naftowej, korzystne warunki finansowania i niski kurs wymiany euro. Jednocześnie
zagrożenia dla gospodarki stają się coraz bardziej odczuwalne i pojawiają się wciąż nowe
wyzwania: wolniejszy wzrost gospodarczy w Chinach i innych gospodarkach rynków
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wschodzących, osłabienie handlu światowego oraz niepewność geopolityczna i związana
ze zjawiskami politycznymi.

W 2015 r. we wszystkich państwach członkowskich produkcja gospodarcza wzrosła lub
utrzymała się na niezmienionym poziomie. Do 2017 r. spodziewany jest rozwój gospodarek
wszystkich państw członkowskich. Tempo wzrostu PKB będzie jednak nadal znacząco
zróżnicowane zarówno ze względu na cechy strukturalne, jak też z uwagi na różne fazy cyklu
koniunkturalnego.
Spożycie prywatne prawdopodobnie pozostanie głównym motorem wzrostu
gospodarczego w bieżącym i przyszłym roku, wspierane poprawą sytuacji na rynku pracy
oraz wzrostem realnych dochodów do dyspozycji. Inwestycje powinny także stopniowo
odnosić korzyści z rosnącego popytu, poprawy marż zysku, korzystnych warunków
finansowania i stopniowo obniżającej się presji na zmniejszanie zadłużenia.
Zatrudnienie powinno w dalszym ciągu nieznacznie wzrastać. Stopy bezrobocia nadal
maleją, choć w wolniejszym tempie niż w ubiegłym roku. Spadek ten powinien być bardziej
widoczny w tych państwach członkowskich, w których zostały przeprowadzone reformy
rynku pracy. Stopa bezrobocia w strefie euro prawdopodobnie spadnie z 11 proc. w 2015 r. do
10,5 proc. w 2016 r. i 10,2 proc. w 2017 r. Stopa bezrobocia w UE powinna spaść z 9,5 proc.
w roku 2015 do 9,0 proc. w bieżącym roku i 8,7 proc. w roku przyszłym.
Oczekuje się, że łączny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie
euro jeszcze się obniży dzięki wzmocnieniu działalności gospodarczej oraz, w mniejszym
stopniu, zmniejszeniu wydatków z tytułu odsetek.
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Roczna inflacja w strefie euro wynosiła tylko nieznacznie powyżej zera pod koniec
2015 r., głównie z powodu dalszego spadku cen ropy. Wzrost cen konsumpcyjnych w strefie
euro nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie w pierwszej połowie roku i powinien
zacząć zwiększać się w drugiej połowie, gdy zaniknie wpływ spowodowany gwałtownym
spadkiem cen ropy. Prognoza rocznej inflacji w strefie euro na cały rok 2016 kształtuje się
obecnie na poziomie jedynie 0,5 proc., częściowo dlatego, że dynamika wynagrodzeń
pozostaje na niskim poziomie. Inflacja powinna stopniowo rosnąć i osiągnie 1,5 proc.
w 2017 r., gdy wyższe płace, wzrost popytu krajowego oraz umiarkowany wzrost cen ropy
naftowej spowodują wzrost presji cenowej.
Biorąc pod uwagę pogorszenie się perspektyw gospodarki światowej, prognozuje się
obecnie, że ożywienie gospodarki światowej (z wyłączeniem UE) będzie wolniejsze niż
przewidywano jesienią. W rzeczywistości globalny wzrost w 2015 r. miałby być najsłabszy
od roku 2009.
W prognozie tej uwzględniono wszystkie istotne dostępne dane i czynniki, w tym
założenia dotyczące polityki rządowej, dostępne do dnia 22 stycznia 2016 r. włącznie.
Uwzględniono jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie
szczegółowy sposób. Szacunki zakładają ich kontynuację bez żadnych zmian. Prognoza
ta opiera się również na szeregu założeń zewnętrznych dotyczących kursów walutowych, stóp
procentowych oraz cen surowców. Liczby wykorzystane odzwierciedlają oczekiwania
rynkowe pochodzące z rynków instrumentów pochodnych w momencie formułowania
prognozy.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160204_forecast_pl.htm;
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm?utm_source
=twitter&utm_medium=socialbrux&utm_campaign=ecforecast
12. 112 ratuje życie
11 lutego przypadł Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, pod który można
dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii
Europejskiej. W sierpniu minie 25 lat odkąd usługa ta została wprowadzona w życie. Mimo
to wciąż tylko co drugi mieszkaniec wspólnoty wskazuje 112 jako numer pozwalający
na uzyskanie pomocy we wszystkich krajach UE.
Europejski numer 112 dostępny jest bezpłatnie na obszarze całej Unii Europejskiej,
a także w niektórych krajach spoza UE – np. w Szwajcarii. Ponadto jest on dostępny na całym
świecie w sieci komórkowej GSM. Poprzez numer 112 rozmówca uzyskuje połączenie
ze specjalnie przeszkolonym operatorem. W zależności od krajowych regulacji, odpowiada
on na zgłoszenie bezpośrednio lub przekazuje je do odpowiednich służb ratunkowych
(lokalnej policji, straży pożarnej lub lokalnego pogotowia ratunkowego).
Numer 112 dostępny jest przez całą dobę, a osoba dzwoniąca może uzyskać pomoc, nawet
jeśli nie jest w stanie określić swojego położenia. Operatorzy sami lokalizują wtedy
rozmówcę i przekazują tą informację służbom ratunkowym. W wielu krajach operatorzy
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udzielają informacji i pomocy nie tylko w swoich językach narodowych, ale także w języku
angielskim czy francuskim.
Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle
z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia,
Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub
podstawowy krajowy numer alarmowy.
Europejski numer alarmowy 112 wprowadzony został w 1991 r. jako jednolity, wspólny
dla wszystkich państw członkowskich numer funkcjonujący obok krajowych numerów
alarmowych w celu zwiększenie dostępności służb ratunkowych, zwłaszcza dla podróżnych.
Od 1998 r. przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie gwarantowały bezpłatne
połączenia z numerem 112 ze wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych.
Od 2003 r. operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek podawać służbom ratowniczym
informacje na temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły
szybko odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE muszą również popularyzować
wśród obywateli wiedzę na temat numeru 112.
Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem dotyczącym numeru 112 poziom jego znajomości
wśród Europejczyków rośnie, choć nadal pozostaje niezadowalający. Większość obywateli
UE (61 proc.) wskazała numer 112 w kontekście krajowym; tylko 46 proc. ankietowanych
właściwie zidentyfikowała go jako uniwersalny numer alarmowy dla całej Europy. Wiedza
o numerze jest jednak zróżnicowana wśród krajów członkowskich.
Podejmowane przez Komisję Europejską inicjatywy promujące wiedzę o 112 pozostają
więc niezwykle ważne dla poprawy świadomości na jego temat. Należą do nich m.in.
kampanie we współpracy z firmami transportowymi, agencjami turystycznymi, a także
dostępne na stronach KE materiały informacyjne.
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, ustanowiony w 2009 r. decyzją Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy
o tym numerze i zachęceniu władz krajowych do rozbudowy wielojęzycznej obsługi numeru
alarmowego.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160211_112_day_pl.htm;
13. Polacy cenią Unię
Trzech na czterech Polaków popiera wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa państw
członkowskich Unii Europejskiej – wynika z najnowszego badania opinii Standardowy
Eurobarometr 84. Najbardziej docenianymi skutkami członkostwa w UE są: swobodny
przepływ osób, towarów i usług (62 proc.) oraz pokój między państwami członkowskimi
(51 proc.).
Standardowy Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym raz na pół roku we
wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących: Turcji, byłej
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Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii i Albanii. Jego wyniki
publikowane są w postaci ogólnodostępnych raportów.
Wyniki:
Trzech na czterech Polaków popiera wspólną politykę obrony i bezpieczeństwa
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ obywateli
wspólnoty, którzy mogą mieszkać, pracować, uczyć się i prowadzić własną
działalność gospodarczą w dowolnym miejscu Unii Europejskiej (po 74 proc.).
Połowa społeczeństwa jest przeciwna Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
z jedną walutą – euro (52 proc.).
Kontynent europejski (65 proc.) częściej wzbudza w Polakach poczucie przywiązania
niż wspólnota (58 proc.), choć Polacy nieco częściej niż ogół Europejczyków
wyrażają przywiązanie zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Europy.
Najbardziej docenianymi przez Polaków skutkami Unii Europejskiej są: swobodny
przepływ osób, towarów i usług (62 proc.) oraz pokój między państwami
członkowskimi (51 proc.).
Zdaniem Polaków, wartości takie jak kultura (27 proc.), gospodarka (26 proc.)
i historia (23 proc.) najlepiej budują poczucie wspólnoty wśród obywateli Unii
Europejskiej. Dwóch na trzech Polaków (67 proc.) uważa także, że państwa
członkowskie są sobie bliskie pod względem podzielanych wartości.
Połowa Polaków ocenia swoją wiedzę o sprawach europejskich na poziomie dobrym
(50 proc.). Najczęściej informacje na ten temat czerpią z telewizji (65 proc.). Co piąty
Polak nie szuka wiadomości o polityce europejskiej (21 proc.).
Większość Polaków ocenia, że stacje telewizyjne (61 proc.), radiowe (60 proc.), prasa
drukowana (56 proc.) oraz strony internetowe (55 proc.) dostarczają wystarczającą
ilość informacji na temat Unii Europejskiej.
Co drugi Polak (50 proc.) przyznaje, że serwisy społecznościowe są dobrym miejscem
do prezentowania swoich poglądów politycznych. Jednak blisko dwóch na pięciu
respondentów było zdania, że nie można ufać informacjom o sprawach politycznych
pochodzącym z internetowych serwisów społecznościowych (37 proc.).
Najczęściej wskazywaną przez Polaków korzyścią z nauki nowego języka jest
możliwość wykorzystania go podczas wakacyjnych wyjazdów zagranicznych
(51 proc.) oraz podjęcia pracy poza Polską (49 proc.).
W dniach 7-16 listopada 2015 r. konsorcjum TNS zrealizowało na zlecenie Komisji
Europejskiej badanie Standardowy Eurobarometr na reprezentatywnej próbie 1012 osób
w wieku 15 i więcej lat, techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160215_eb84_pl.htm
14. Solidarność energetyczna
Solidarność energetyczna, weryfikacja umów z dostawcami spoza Unii pod kątem
zgodności ze wspólnotowymi regulacjami, zwiększenie dostępności skroplonego gazu
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ziemnego (LNG), większa efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle. To filary
pakietu zaproponowanego przez Komisję Europejską na rzecz bezpieczeństwa
energetycznego, na który składają się instrumenty niezbędne do przygotowania Unii na
nadejście światowej transformacji energetycznej oraz na ewentualne przerwy w dostawach
energii. Jednym z zasadniczych wymiarów strategii na rzecz unii energetycznej jest
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a więc realizacja jednego z naczelnych
priorytetów Komisji Europejskiej
Ogłoszony pakiet zawiera szerokie spektrum środków zmierzających do wzmocnienia
odporności UE na zakłócenia w dostawach gazu. Do środków tych należą ograniczanie
zapotrzebowania na energię, zwiększanie produkcji energii w Europie (w tym ze źródeł
odnawialnych), dalszy rozwój sprawnie funkcjonującego i w pełni zintegrowanego
wewnętrznego rynku energii oraz dywersyfikacja źródeł energii, jej dostawców i tras dostaw.
Wnioski mają również na celu zwiększenie przejrzystości europejskiego rynku energii,
umacniając tym samym poczucie solidarności łączącej kraje UE.
Ogłoszenie pakietu bezpieczeństwa energetycznego następuje w kontekście nowego
światowego, powszechnego porozumienia klimatycznego, uzgodnionego przez światowych
liderów 12 grudnia 2015 r. w Paryżu.
Jednym z celów Komisji Junckera jest zbudowanie stabilnej europejskiej unii
energetycznej, której podstawą ma być przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu. Celem
europejskiej unii energetycznej, ustanowionym w lutym ub. roku w strategii ramowej, jest
zapewnienie konsumentom w UE – tak gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom –
bezpiecznego, zrównoważonego, konkurencyjnego i przystępnego cenowo dostępu do energii.
Będzie to wymagało fundamentalnej transformacji znanego nam krajobrazu energetycznego.
Urzeczywistnienie tego celu da sposobność do dalszej modernizacji sektora, a tym samym
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego w UE oraz
ochrony środowiska.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/160216_energy_pl.htm
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II.

Z BIURA W BRUKSELI

Raport dotyczący działalności Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli: 1 stycznia – 18 lutego 2016 r.
W ww. okresie dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła w posiedzeniu
Komisji Sejmiku ds. Współpracy Międzynarodowej, Sesji Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, a także w szeregu spotkań, w tym nt. przygotowań
do nadchodzących wydarzeń informacyjno-promocyjnych organizowanych zarówno przez
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i Dom Polski Wschodniej.
Ponadto na przełomie roku został dopracowany plan pracy Biura w Brukseli na rok 2016.
Głównymi tematami, jakimi zajmie się Biuro są:
wolontariat dorosłych oraz osób starszych;
pakt na rzecz zmian demograficznych;
świadczenia medyczne dla osób starszych, organizacja opieki geriatrycznej,
medyczna opieka środowiskowa, „ageing” (starzenie się) w sensie zdrowotnym;
innowacje w rolnictwie, rynek mleka, przetwórstwo rolno-spożywcze;
ochrona środowiska, energetyka;
promocja atrakcji turystycznych: uzdrowiska i nowoczesne spa, Szlak
Kopernikowski, promocja Warmii i Mazur w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
Na potrzeby partnerów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro zorganizuje
również 4-5 wizyt studyjnych dotyczących powyższych tematów.
1. Lepsze wykorzystanie funduszy na rzecz turystyki.
29 stycznia br. w siedzibie Biura Toskanii, które jednocześnie pełni rolę stałego
sekretariatu sieci NECSTouR – Sieć regionów europejskich na rzecz zrównoważonej i
konkurencyjnej turystyki (Network of European Regions for Sustainable and Competitive
Tourism – http://www.necstour.eu/necstour/home.page) odbyło się seminarium: „Lepsze
wykorzystanie funduszy na rzecz turystki”. Pośród prelegentów znaleźli się przedstawiciele
Komisji Europejskiej z następujących Dyrekcji: GROW, REGIO, EMPL, AGRI, MARE i
RTD. Pokazano przykłady wykorzystania funduszy UE na rzecz turystyki w następujących
regionach: Kornwalia, Walencja, Baleary, Toskania i Kreta.
Wszystkie prezentacje z tego seminarium znajdują się pod
http://www.necstour.eu/necstour/nECSTOUREVENTS.page?eventId=1053

adresem:

DG GROW opracowała i aktualizuje Przewodnik po funduszach unijnych dla sektora
turystycznego (Guide on EU funding for the tourism sector) dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/tourism-funding-guide .
2. Przygotowania do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016.
29 stycznia br. Jiří Buriánek, Sekretarz Generalny Komitetu Regionów, oraz Walter
Deffaa, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji
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Europejskiej, podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz
lokalnych i regionalnych, dokonali oficjalnego otwarcia przygotowań do Europejskiego
Tygodnia Regionów i Miast 2016 (do ubiegłego roku potocznie używana nazwa: Open Days).
Czternasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbędzie się pomiędzy 10 a 13
października bieżącego roku w Brukseli oraz wielu miastach i regionach Europy i skupi się
na wyzwaniach stojących obecnie przed regionami i miastami Europy. Konferencje i debaty,
które odbędą się w tych dniach będą odzwierciedleniem priorytetów politycznych Komisji
Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów na rok 2016. W tym kontekście Europejski
Tydzień Regionów i Miast, będzie doskonałym forum dla krajowych i regionalnych władz
zarządzających, beneficjentów końcowych i instytucji UE do wymiany informacji, tworzenia
sieci oraz wypracowywania nowych podejść do wdrażania funduszy.
Jak co roku Europejski Tydzień Regionów i Miast zawita także do naszych regionów
i miast dzięki tzw. wydarzeniom lokalnym „Europa w Twoim regionie/mieście”, które każdy
z uczestników zobowiązany jest zorganizować. Już od paru lat decyzją organizatorów
wydarzenie takie musi być zorganizowane w każdym z regionów biorących udział
w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, a jego temat ma się pokrywać z głównymi
tematami tegorocznej edycji imprezy. Organizatorzy liczą również na większe niż dotychczas
zaangażowanie w przygotowanie tych wydarzeń przez organizacje lokalne, a nie tylko
głównych partnerów wydarzenia. Sloganem tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia
Regionów i Miast będzie: „Regiony i miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, a organizowane wydarzenia zostaną podzielone
na trzy grupy tematyczne:
Trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy.
Organizowane w ramach tego zagadnienia konferencje skupiać się będą na nowych
możliwościach dla regionów i miast wspierania wzrostu i zatrudnienia w procesie
umiędzynarodowienia gospodarki Europy. Uczestnicy wydarzeń będą dyskutować m.in.
na temat głównych czynników przyciągania nowych inwestycji produkcyjnych. Ten aspekt
będzie rozważany na przykładzie miast i regionów, które są na tym polu liderami w skali
europejskiej. Analizie poddane zostaną możliwości związane z innowacjami ze szczególnym
uwzględnieniem efektywności energetycznej, rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz
promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
a)

b) Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.
Organizowane konferencje w ramach tego zagadnienia podejmą próbę udzielenia odpowiedzi
na pytania dotyczące działań wdrażanych na szczeblu lokalnym na rynku pracy i polityki
integracji społecznej. Regiony i miasta będą miały okazję do dzielenia się swoimi
doświadczeniami w walce z kryzysem uchodźców poprzez wykorzystanie funduszy unijnych
oraz wykorzystania środków na tworzenie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Uproszczenia Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.
Uczestnicy konferencji w ramach tego zagadnienia będą mogli dowiedzieć się, jakie są
doświadczenia i dobre praktyki władz regionalnych i krajowych w zakresie wdrażania
programów wspieranych przez Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz w jaki
c)
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sposób można zarządzać nimi w bardziej wydajny i skuteczny sposób, i jak zbudować
zdolności administracyjne i wykonawcze. W ramach tego zagadnienia pokazane będą
najlepsze praktyki w zakresie rozwoju obszarów miejskich, zintegrowanych programów
inwestycji terytorialnych i rozwoju społeczności lokalnych.
Termin składania wniosków o udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast upływa
1 kwietnia bieżącego roku. Konsorcja zgłaszające chęć organizacji imprezy muszą zrzeszać
od 5 do 12 partnerów, reprezentujących przynajmniej 4 różne państwa.
W tym roku Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej oraz Europejski Komitet Regionów, we współpracy z europejskimi sieciami
akademickimi specjalizującymi się w rozwoju regionalnym (np. Regional Studies
Association), jak również znanymi naukowcami i badaczami w dziedzinie polityki spójności
UE i dziedzin powiązanych zapraszają doktorantów i naukowców na wczesnym szczeblu
kariery zainteresowanych do udziału w czwartej edycji Master Class. Celem wykładów
będzie poprawa zrozumienia polityki spójności UE i jej potencjału badawczego wśród
30 wybranych studentów, doktorantów i badaczy pochodzących zarówno z UE, jak i państw
spoza UE. Uczestnicy cyklu zajęć w ramach Uniwersytetu Open Days będą mogli dowiedzieć
się więcej na temat polityki spójności i spotkać doświadczonych polityków i naukowców.
Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia br.
Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 można
znaleźć na stronie: ec.europa.eu.
3. W Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym na temat gospodarki
i obiegu zamkniętego.
28 stycznia br. w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym odbyło się
spotkanie nt. gospodarki i obiegu zamkniętym. Jest to znowu temat bardzo aktualny, po tym
jak Komisja Europejska wycofała poprzedni pakiet przyjęty w lipcu 2014 roku i w grudniu
ubiegłego roku opublikowała: Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki
o obiegu zamkniętym. Dokumenty w języku polskim dostępne są pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
Komitet wkrótce opracuje opinię dotyczącą całego pakietu.
4. Międzynarodowe Targi Turystyczne Salon des Vacances w Brukseli.
W dniach 4-8 lutego br. trwały w Brukseli Międzynarodowe Targi Turystyczne Salon des
Vacances w Brukseli. Jest to, po targach w Utrechcie, największe wydarzenie turystyczne
na terenie Beneluksu. Udział w uroczystym otwarciu polskiego stoiska narodowego dla
belgijskich mediów i branży wziął JE Ambasador RP w Belgii pan Artur Harazim.
W wydarzeniu tym uczestniczyło 43 dziennikarzy i touroperatorów w tym największe pisma
branżowe rynku – Travel 2 i Travel Magazine, największe radio frankofońskie BelRTL,
magazyny lifestyle Le Temps de Vivre i Jeanette, przedstawiciele grupy TUI i Thomas Cook.
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Swoje stoisko miał także Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Turystyki. Oprócz Warmii i Mazur na polskim stoisku obecni byli: Wrocław
(Europejska Stolica Kultury), szlak Green Velo (przebiegający przez wszystkie województwa
Polski Wschodniej), Małopolska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, urzędy miast Krakowa i Bielsko-Białej, Gdańska Organizacja
Turystyczna, a także touroperatorzy: 4 Travel, Destination Pologne z Krakowa, Creativ
Eventz. Na stoisku prezentowały się też przedstawicielstwa polskich regionów rezydujące
w Brukseli – Dom Polski Wschodniej zrzeszający Warmię i Mazury, oraz województwa:
Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie oraz Dom Polski Południowej,
w którego skład wchodzą Śląskie, Opolskie i Małopolska. Przez pięć dni trwania targów
pałace Brussels Expo odwiedziło 106 000 odwiedzających.

WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
1. Targi „MNE Kortrijk Xpo 2016”
W dniach 3-4 lutego br. odbyły się w Kortrijk targi „MNE Kortrijk Xpo 2016” dla
producentów i podwykonawców m.in. dla branż metalowej i maszynowej. Dom Polski
Wschodniej będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski Wschodniej,
we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Królestwie
Belgii zorganizował w ramach tragów powierzchnię wystawienniczą niezbędną
do zabezpieczenia potrzeb podmiotów z Polski Wschodniej, które były zainteresowane
udziałem w tym wydarzeniu. Z usług i powierzchni Domu Polski Wschodniej skorzystało
podczas wydarzenia osiem polskich podmiotów branżowych: Prefabet Kurzętnik, PPHU
Malinex, WSK Tomaszów Lubelski, RST Roztocze, IMA Technik, NextBuy, Promotech oraz
Promotech KM. Targi swoim zakresem obejmowały stoiska wystawowe oraz bezpośrednie
spotkania b2b „Ideas Battle Arena”. Giełda kooperacyjna oferowała możliwość znalezienia
partnera z innych krajów Unii Europejskiej oraz nawiązania trwałej współpracy w zakresie
realizacji przedsięwzięć w sferze biznesowej.
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III.

ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA

1. Lingwistyczny znak jakości
Ruszyła piętnasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla
instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich
rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, wychodzą poza program nauczania.
Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Zgłoś się i zdobądź European Language Label!
Nagrodą w konkursie jest prestiżowy europejski certyfikat jakości w edukacji językowej,
przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty
oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez
Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Od 2015 r. wnioski w konkursie można składać w jednej kategorii: projektów
realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora. Zgłaszane projekty muszą
być zgodne co najmniej z jednym z priorytetów konkursu. W roku 2016 są one następujące:
wielojęzyczne szkoły i klasy – wspieranie różnorodności w szkołach,
społeczeństwo przyjazne językom – nieformalna nauka języków,
język i kultura.
Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem
językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym. Wnioski polskiej
edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy
prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska. Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje
przedsięwzięcie w serwisie https://online.frse.org.pl/
Termin nadsyłania formularzy upływa 4 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie http://ell.org.pl/
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2. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń
Termin składania wniosków 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla instytucji
Unijne granty dla międzynarodowych instytucji prowadzących działalność edukacyjną
i szkoleniową związaną z tematyką Unii Europejskiej na poziomie studiów II stopnia i/lub dla
innych odpowiednich podmiotów.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000290
Erasmus+ Jean Monnet – Katedry
Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej
o specjalizacji związanej z Unią Europejską.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000287
Erasmus+ Jean Monnet – Granty na projekty
Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej
na różnych etapach edukacji.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000286
Erasmus+ Jean Monnet – Centra doskonałości
Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum
Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy
ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana
Monneta).
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000284
Erasmus+ Jean Monnet – konsorcja i sieci
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów
(instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów
indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie
istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000275
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla Stowarzyszeń profesorów i naukowców
Granty na działalność międzynarodowych stowarzyszeń profesorów i naukowców
zajmujących się badaniem Unii Europejskiej.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000258
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Erasmus+ Jean Monnet – Moduły
Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów
nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000289
Termin składania wniosków 26-02-2016
Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych
na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego
i organizacji biznesowych.
Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000271
Erasmus+ Sojusze na rzecz umiejętności
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych projektów na rzecz opracowywania
i oferowania wspólnych metod i programów nauczania, tworzonych na podstawie analizy
poszukiwanych umiejętności i trendów na rynku pracy.
Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000270
Termin składania wniosków 28-02-2016
BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech
Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę
na bawarskich uczelniach.
Fundator: BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000206
Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6
miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.
Fundator: Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000458
Termin składania wniosków 01-03-2016
Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy,
Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000138

24
Departament Współpracy Międzynarodowej
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Europa dla obywateli
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania
promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji
nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000382
Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku, stypendia podróżne i grant InterRail
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie
uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji
europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
Fundator: Europejski Parlament Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000450
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych
społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów
i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony
rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.
Fundator: Heinrich Böll Foundation
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000524
Termin składania wniosków 03-03-2016
Daphne - zwalczanie przemocy wobec dzieci (kar cielesnych)
Dotacje na międzynarodowe projekty przyczyniające się do zaprzestania kar cielesnych dla
dzieci.
Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000374
Termin składania wniosków 15-03-2016
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.
Fundator: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000109
Termin składania wniosków 18-03-2016
Twoja pierwsza praca z Euresem
Program ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy w jednym z 28 państw
członkowskich UE, a firmom w znalezieniu pracownika z innego kraju UE.
Fundator: KE Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000536
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Termin składania wniosków 20-03-2016
Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni
technicznych, w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym
środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.
Fundator: BEST - Sekretariat Międzynarodowy
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000422
Termin składania wniosków 31-03-2016
GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000014
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy na studia i praktyki
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów
licencjackich, magisterskich, doktoranckich
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000317
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego,
utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000318
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program wspierający działania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju
zasobów kultury, realizowany przez MKiDN w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
2014-20 (działanie 8.1).
Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000326
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki dla absolwentów
Dofinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla
absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000062
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000323
26
Departament Współpracy Międzynarodowej
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – kształcenie zawodowe
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego
i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000328
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej,
utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji
w przedszkolach i szkołach
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000330
Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla
absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego
i prywatnego
Fundator: Komitet Regionów
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000477
Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.
Fundator: Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny.
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000516
Studia dla wybitnych
Program wsparcia finansowego dla studentów o wybitnych osiągnięciach, umożliwiający
podjęcie studiów magisterskich na najlepszych uczelniach świata.
Fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000578
Grant na badania naukowe w Norwegii (Moblility Grant)
Mobility Grant to dofinansowanie przyznawane przez portal StudyInNorway.no na badania
naukowe w Norwegii dla studentów języka i/lub kultury norweskiej, studiujących poza jej
granicami.
Fundator: StudyInNorway.no
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000586
Termin składania wniosków 01-04-2016
Erasmus+ Mobilność edukacyjna – Duże projekty Wolontariatu Europejskiego
Projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiające podjęcie pracy z granicą.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000261
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Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez
krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.
Fundator: Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000385
Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami
Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają
pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym
w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych,
międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych.
Fundator: Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000426
Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii
Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego
i prywatnego.
Fundator: Rada Unii Europejskiej - Sekretariat Generalny
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/grant/PL0010000481
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty
Źródło: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/
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