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WSTĘP I PODZIĘKOWANIA
Jako grupa Zieloni/WSE chcemy uczynić Europę dobrym miejscem do życia dla wszystkich, szanując przy tym fizyczne
ograniczenia naszej planety. W tym celu Unia Europejska powinna stać się katalizatorem inwestycji ekologicznych. Inwestycji
w zieloną Europę, która tworzy swoją infrastrukturę w sposób jak najbardziej efektywny z punktu widzenia zasobów
i energii oraz chroni swoje zasoby naturalne. Inwestycji w Europę socjalną, która wśród nadrzędnych celów stawia sobie
ochronę, integrację i spójność społeczną. I wreszcie inwestycji w naukę i innowacyjną Europę zdolną wynajdować, tworzyć
i wprowadzać w życie rozwiązania globalnych problemów tego stulecia. Warunkiem wstępnym do osiągnięcia tego celu jest
dla nas przejrzystość w planowaniu i przygotowaniu oraz udział społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji
dotyczących inwestycji publicznych. Talko taki Nowy Zielony Ład pozwoli Europie wyjść na dobre z kryzysu.
Po zakończeniu wszystkich prac legislacyjnych odczuwaliśmy potrzebę zebrania informacji dotyczących instrumentów
inwestycyjnych i możliwości finansowania nowej generacji programów i inicjatyw, aby stworzyć pełny obraz funduszy UE
na lata 2014–2020.
Top zadziwiające, ile można zrobić za pieniądze europejskie poprawy dla lepszej ochrony środowiska i integracji społecznej!
Patrzymy wstecz na okres długich, nieraz bolesnych negocjacji w sprawie nowych uregulowań, podczas których w wielu
przypadkach nasz głos w procesie decyzyjnym po raz pierwszy liczył się na równi z głosem państw członkowskich,
i z wielką przyjemnością odnotowujemy istotny sukces. Na projekty ekologiczne zarezerwowano więcej unijnych pieniędzy niż
kiedykolwiek przedtem. Zwiększono udział społeczeństwa obywatelskiego, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym,
a odpowiedzialność i możliwości podmiotów lokalnych i regionalnych nabrały nowego znaczenia.
Teraz przyszła pora na działanie! Rozumiemy, że aby zrealizować w praktyce to, co osiągnęliśmy dzięki naszej pracy
w Parlamencie Europejskim musimy dostarczyć przystępne informacje osobom, które mogą odegrać rolę w przygotowaniu
programów finansowania, opracowywaniu i wdrażaniu projektów oraz jak najlepszym wykorzystywaniu nowych szans
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też przygotowaliśmy niniejszy przewodnik po funduszach UE, który
ma pomóc w uzyskaniu dostępu do środków finansowych z Unii Europejskiej. Chcielibyśmy przekazać doświadczenia zdobyte
w trakcie negocjacji podmiotom regionalnym i lokalnym, w szczególności radnym samorządów lokalnych i regionalnych,
interesariuszom i partnerom zaangażowanym w ochronę środowiska.
Przede wszystkim dziękujemy naszym partnerom na miejscu za ich starania i poparcie projektu ekologicznej Europy.
Chcielibyśmy także podziękować wszystkim kolegom i pracownikom grupy Zieloni/WSE za ich cenny wkład. Doceniamy
w szczególności wsparcie ze strony grupy Nowy Zielony Ład.
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EUROPOSŁOWIE ZAJMUJĄCY
SIĘ FUNDUSZAMI UE

1) WPROWADZENIE
Unia Europejska (UE) przeznacza znaczne środki
finansowe na projekty i działania związane z polityką UE
i jej realizacją. Pieniądze te kierowane są na inwestycje
w wielu różnych dziedzinach, takich jak: zrównoważony
rozwój gospodarczy, godna praca, badania naukowe
innowacje, edukacja, kultura, zdrowie i ochrona
środowiska. Część środków kierowana jest do państw
członkowskich UE i tam wydatkowana przez władze
krajowe lub regionalne, a część rozdzielana i zarządzana
bezpośrednio przez Komisję Europejską.
Pod koniec 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii
Europejskiej porozumiały się w sprawie budżetu UE
na następne 7 lat (2014–2020). Olbrzymia część tego
nowego planu budżetowego obejmująca łączną kwotę
960 mld EUR jest przeznaczona na finansowanie
instrumentów, programów i inicjatyw w UE. Równolegle
z negocjacjami dotyczącymi wieloletniego budżetu na
lata 2014–2020 dokonano przekształcenia unijnych
programów inwestycyjnych i instrumentów finansowania.
W ostatnich dwóch latach Parlament Europejski oraz
państwa członkowskie, we współpracy z Komisją
Europejską, dokonały przeglądu strategicznych założeń
tych programów, dostosowały je do obecnych wyzwań
społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz
wyznaczyły nowe priorytety na nadchodzące 7 lat
unijnych inwestycji. Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim odegrała aktywną rolę w negocjacjach
dotyczących wieloletnich ram finansowych oraz zmian
funduszy europejskich na okres 2014–2020. Byliśmy
zwolennikami bardziej zrównoważonych, integracyjnych,
przyjaznych środowisku i klimatowi, przejrzystych
i uproszczonych programów finansowania w UE.
W tym roku rozpoczyna się realizacja nowych programów.
Zależy nam na tym, by nasze osiągnięcia podczas
negocjacji dotyczących nowych strategii programowymi
przełożyły się na rzeczywistą zmianę, czyli bardziej
ekologiczne inwestycje UE na poziomie wdrażania
programów. Za pomocą niniejszego przewodnika
pragniemy dostarczyć uczestnikom działań
na poziomie lokalnym i regionalnym oraz ludziom młodym
przystępnych informacji o tym, jak uzyskać dostęp do
funduszy europejskich na realizację własnych projektów
i pomysłów.

Dokument ma trzy podstawowe cele:
33 Uczestnikom lokalnych i regionalnych inicjatyw
proekologicznych, czyli radnym samorządów lokalnych
i regionalnych oraz organizacjom pozarządowym,
zapewnia wgląd w funkcjonowanie wielu różnych
funduszy unijnych.
33 Młodym ludziom w UE dostarcza informacji o tym,
w jaki sposób mogą czerpać bezpośrednie korzyści
z Europy poprzez udział w jednym z licznych programów
unijnych.
33 Przekazuje wskazówki, jak stworzyć swój własny
projekt UE.

A) JAK CZYTAĆ TEN PRZEWODNIK?

ROZDZIAŁ 2 zawiera krótki opis możliwości uzyskania
finansowania z UE dostosowany do konkretnych grup
docelowych. Można tutaj znaleźć podsumowanie
najważniejszych informacji dotyczących kryteriów, jakie
należy spełnić, by uzyskać fundusze europejskie, oraz
programów istotnych z punktu widzenia prowadzonej
działalności.
ROZDZIAŁ 3 to poradnik opisujący jak krok po kroku, jak
stworzyć własny projekt UE. Służy on jako przewodnik
pomagający przejść drogę od pierwszych czynników,
jakie należy wziąć pod uwagę, do ważnych aspektów
propozycji projektu i planowania budżetu.ma formę
kompendium.
ROZDZIAŁ 4 zawiera kompleksowy opis funduszy
europejskich na okres 2014–2020 podzielony na kategorie
tematyczne. Można w nim znaleźć krótkie objaśnienia
różnych programów UE oraz sugestie, gdzie uzyskać
dodatkowe informacje na ich temat.

B) CZYM SĄ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?

Ogólnie rzecz biorąc, fundusze UE można podzielić
na trzy kategorie: fundusze strukturalne i inwestycyjne,
programy i inicjatywy oraz fundusze na rzecz państw
trzecich. Środki z pierwszych dwóch funduszy wydawane
są w ramach Unii, natomiast ostatni służy do finansowania
działań realizowanych poza UE. Niniejszy przewodnik
odnosi się wprost tylko do dwóch pierwszych rodzajów
finansowania, czyli do funduszy unijnych inwestowanych
wewnątrz UE. Finansowanie z budżetu UE może mieć
różne formy. Fundusze europejskie są przeważnie
wydatkowane w formie dotacji przyznawanych

na podstawie zaproszeń do składania wniosków,
w których różni uczestnicy rywalizują o uzyskanie
wsparcia z UE. Wyróżnia się dwa rodzaje takich dotacji:
dotacje na finansowanie działań dotyczące projektów
o ograniczonym czasie trwania, w trakcie którego
realizowane są konkretne, zaproponowane działania oraz
dotacje operacyjne zapewniające wsparcie finansowe
na normalne funkcjonowanie i działania prowadzone
przez daną organizację. Ponadto instytucje UE udzielają
zamówień publicznych w trybie zaproszeń do składania
ofert na zakup usług, towarów lub prac niezbędnych
do funkcjonowania instytucji UE i jej programów.
Istnieje wreszcie kilka innych rodzajów finansowania
ze środków UE, takich jak: bezpośrednie subsydia lub
bezpośrednie finansowanie za pośrednictwem instytucji
pośredniczących w formie kredytów, kapitału wysokiego
ryzyka, kapitału zalążkowego, subsydiów itp.
Fundusze europejskie różnią się też między sobą
pod względem struktury zarządzania. W niektórych
przypadkach funduszami zarządza sama Komisja
Europejska, to znaczy odpowiedni departament
(Dyrekcja Generalna) lub agencja zewnętrzna publikuje
zaproszenie do składania wniosków dla zainteresowanych
kandydatów, wybiera projekty, monitoruje ich realizację
i ocenia wyniki.
W innych przypadkach do wykonania funduszy deleguje
się państwa członkowskie UE, które z kolei wyznaczają
w tym celu krajowe lub regionalne organy zarządzające.
Taki sposób zarządzania określa się mianem zarządzania
dzielonego, gdyż Komisja jedynie nadzoruje wykonanie
funduszu, a za zarządzanie odpowiada dane państwo
członkowskie. Dotyczy to w szczególności europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zaproszenia
do składania ofert publikowane są przez krajowe lub
regionalne organy zarządzające w oparciu o programy
operacyjne, w których nakreśla się strategię inwestycyjną
dla każdego funduszu lub priorytetu. Bierze się przy tym
pod uwagę potrzeby i wyzwania danego kraju czy regionu.

1) WPROWADZENIE
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C) PODSTAWOWE ULEPSZENIA W PROEKOLOGICZNYM
WYDATKOWANIU ŚRODKÓW UE
Grupa Zieloni/WSE z żalem odnotowuje, że po
raz pierwszy w historii UE wieloletni budżet na lata
2014–2020 jest realnie niższy od poprzedniego —
o 85 mld EUR przez następne 7 lat — i że budżet UE
nadal zależy od wkładu poszczególnych krajów bez
możliwości zwiększenia środków własnych. Niemniej
jednak silniejsza rola Parlamentu Europejskiego
w negocjacjach dotyczących programów finansowania
pozwoliła grupie Zieloni/WSE tak pokierować
przekształcaniem funduszy europejskich, by stały się one
bardziej przyjazne środowisku i klimatowi, prospołeczne
i sprzyjające integracji. Choć wiele dziedzin polityki nadal
pozostawia wiele do życzenia, chcemy podzielić się
swoim sukcesem i wyjaśnić najważniejsze ulepszenia
w zakresie proekologicznego wydatkowania środków UE
w latach 2014–2020.
Unia Europejska zgodziła się, by co najmniej 20%
środków z nowego budżetu wynoszącego 960 mld EUR
przeznaczyć na działania związane ze zmianą klimatu.
Aby osiągnąć ten cel, kwestia zmiany klimatu została
włączona w główny nurt najważniejszych wydatków w UE.
Zadeklarowano również zamiar przeznaczenia większych
środków budżetowych na kwestie związane
z równością płci. Najważniejszym założeniem grupy
Zieloni/WSE podczas negocjowania różnych instrumentów
finansowania było przyjęcie rygorystycznych postanowień
w odniesieniu do zasad horyzontalnych, tak by móc
zwiększyć znaczenie równouprawnienia płci, zakazu
dyskryminacji oraz działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju i klimatu przy wydatkowaniu funduszy UE.
Ważnym celem naszych działań politycznych było także
zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego
i organizacji pozarządowych w charakterze partnerów
dla funduszy UE w wielu różnych dziedzinach, takich jak:
integracja społeczna, działania ekologiczne, wymiana
kulturalna, badania naukowe i prawa kobiet.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne
(fundusze ESI), na które przypada największa część
budżetu UE, zostały poddane reformie, której efektem
jest „bardziej zielona” polityka spójności oraz bardziej
ekologiczne i partycypacyjne planowanie i wdrażanie
inwestycji w ramach rozwoju lokalnego i regionalnego,
gospodarki niskoemisyjnej, zatrudnienia i integracji
społecznej.
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ZAANGAŻUJ SIĘ! Europa musi korzystać z lokalnej wiedzy
i doświadczenia na wszystkich etapach wykonania
funduszy europejskich, a fundusze UE muszą
być tak przejrzyste, jak to tylko możliwe. Pierwsze
doświadczenia z różnych regionów pokazują pewne
braki i niedociągnięcia w stosowaniu zasady partnerstwa.
Dlatego zachęcamy do korzystania z prawa udziału
w działaniach prowadzonych w Twoim regionie
i angażowania się w wykonanie funduszy EFSI.
Innym instrumentem zapewniającym większy udział
i uprawnienia podmiotów działających na szczeblu
lokalnym jest NOWA KONCEPCJA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (CLLD). Koncepcja ta, czerpiąc
z poprzednich doświadczeń, daje podmiotom lokalnym
na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i miejskich okazję
do projektowania WŁASNYCH STRATEGII ROZWOJU I OPRACOWYWANIA
WŁASNYCH PROJEKTÓW przy wsparciu UE.
W dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich grupa Zieloni/
WSE w Parlamencie Europejskim zdołała odnieść sukces
negocjacyjny przejawiający się tym, że na organizacje
pozarządowe, lokalne sieci rozwoju i przedsiębiorstwa
wiejskie przypada większość pomocy z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW); 30% środków z EFRROW w okresie
2014–2020 zostanie zainwestowane w określone cele,
wśród których są rolnictwo organiczne i środowisko
rolnicze; wśród finansowanych działań są również projekty
współpracy na rzecz krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Grupie Zieloni/WSE udało się zapobiec temu, by nowy
program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
stał się narzędziem ukierunkowanym wyłącznie na
rynek pracy: udało się nam nadać wyższą rangę walce
z ubóstwem i promocji integracji społecznej poprzez
udostępnienie finansowania dla małych projektów
i skierowanie wsparcia w stronę młodych bezrobotnych.
Parlament Europejski wywalczył szerszy dostęp do
inwestycji w kulturę i media w ramach programu
Kreatywna Europa, w czym niepoślednią rolę odegrała
grupa Zieloni/WSE.
Zdołaliśmy ponadto utrzymać możliwości finansowania
projektów zakrojonych na małą skalę oraz przeforsować
aktywniejszą promocję różnorodności kulturowej
i językowej.

Grupa Zieloni/WSE prowadziła wzmożoną kampanię
na rzecz rozszerzenia programu Europa dla Obywateli.
Uważamy, że odgrywa on ważną rolę
w procesie kształtowania bardziej demokratycznej
i obywatelskiej Unii. Ograniczenie budżetu i zakresu
działań programu w bieżącym okresie należy traktować
w kategoriach niewykorzystanej szansy. Uważamy, że
obecny budżet jest za mały wobec ogromnego potencjału,
jaki niesie z sobą tego rodzaju wsparcie.
Jeśli chodzi o przekształcenie programu działań na rzecz
środowiska i klimatu (LIFE), na podkreślenie zasługują
dwa aspekty będące sukcesem Zielonych. Po pierwsze,
w nowym okresie wybór finansowania projektów będzie
się odbywać według zasług, a nie w oparciu o wcześniej
ustalony krajowy przydział środków. Pozwala to
na skuteczniejsze wykorzystanie pieniędzy UE na projekty
o najistotniejszym znaczeniu dla ochrony środowiska,
dostosowania się do zmian klimatu bądź ich łagodzenia.
Po drugie, projekty z dziedziny różnorodności biologicznej
będą w większym stopniu współfinansowane rzez
Komisję Europejską, co ułatwi ich realizację, podczas
gdy dotychczas trudno było uzyskać na nie dodatkowe
finansowanie.
W trakcie negocjowania kształtu nowego programu
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji
HORYZONT 2020, grupa Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim zdołała przeforsować modyfikacje w wielu
różnych dziedzinach. Z powodzeniem połączyliśmy ze
sobą koncepcje wielodyscyplinarności i nauki społeczne
oraz doprowadziliśmy do zwiększenia udziału obywateli,
użytkowników końcowych, społeczeństwa obywatelskiego
i organizacji sektora publicznego w całym zakresie
programu. Program wspiera ekoinnowacje w wielu
różnych dziedzinach, zarówno na poziomie lokalnym, jak
i międzynarodowym, a dzięki naszej inicjatywie publikacje
naukowe powstałe w wyniku finansowania programu
HORYZONT 2020 będą publicznie dostępne. Chcemy
zachęcić różnego rodzaju przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego, przedsiębiorstwa społeczne, MŚP oraz
władze lokalne i regionalne do aktywnego uczestnictwa
w opracowywaniu ekoinnowacyjnych pomysłów i dobrych
projektów.

1) WPROWADZENIE

Starania grupy Zieloni/WSE prowadzone pod hasłem
„INWESTYCJE W LUDZI, NIE W AUTOSTRADY” przynoszą owoce: udział
środków z funduszy ESI na inwestycje w godną pracę,
walkę z ubóstwem i wykluczeniem oraz środki zwalczania
dyskryminacji będzie większy niż w poprzednim okresie.
Nowy Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego powinny zapewnić również szereg różnych
proekologicznych możliwości inwestycyjnych: wyznaczono
minimalne pułapy, które dają gwarancję, że więcej
środków niż kiedykolwiek zostanie zainwestowanych
w promocję odnawialnych źródeł energii i efektywności
energetycznej. Chociaż nie udało nam się wykluczyć
całkowicie wielkich inwestycji drogowych, zdołaliśmy
doprowadzić do ograniczenia wydatków na rozbudowę
infrastruktury paliw kopalnych i elektrowni atomowych.
Dzięki konsekwentnej presji, udało nam się wywalczyć
to, by niezbędnym warunkiem programów i projektów
był obowiązek przeprowadzenia konsultacji z władzami
regionalnymi i lokalnymi, partnerami gospodarczymi
i społecznymi, jak również ze społeczeństwem
obywatelskim i organizacjami pozarządowymi.
Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim jest
niestrudzonym orędownikiem udzielania wsparcia
europejskiego tym krajom członkowskim i regionom, które
są najbardziej dotknięte problemem bezrobocia wśród
młodzieży. Już w naszym raporcie dotyczącym młodzieży
z 2009 r. wzywaliśmy do zarezerwowania środków
europejskich na potrzeby zatrudnienia ludzi młodych, co
udało się w końcu zrealizować poprzez przeznaczenie
3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego
jako odrębnej linii budżetowej na cele zatrudnienia ludzi
młodych.
Istotnym elementem funduszy ESI jest zasada
partnerstwa określona w prawnie wiążącym europejskim
kodeksie postępowania w zakresie partnerstwa, która
zawiera w sobie zestaw wymagań dotyczących udziału
partnerów. W myśl tej zasady władze regionalne
i lokalne, partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również
społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
biorą aktywny udział w planowaniu strategicznym
i podejmowaniu decyzji związanych z przygotowaniem,
wdrożeniem, monitorowaniem i oceną programów
finansowania.
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2) FINANSOWANIE UE WG GRUPY DOCELOWEJ
Niniejszy rozdział zawiera ogólny opis finansowania
ze środków UE. Na kilku stronach przedstawiono w
zarysie narzędzia finansowania wg grupy docelowej.

2) Grypy docelowe

A) RADNI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I REGIONALNYCH

UE uznaje ważną rolę podmiotów lokalnych i regionalnych
w kreowaniu zmian. Nowy okres funkcjonowania funduszy
europejskich przynosi podmiotom publicznym szczebla
lokalnego i regionalnego spore możliwości w zakresie
inicjowania i wdrażania projektów i działań na poziomie
lokalnym. Wsparcie może obejmować takie środki, jak:
budowanie potencjału, finansowanie programów na rzecz
godnej pracy, integracji społecznej i walki z dyskryminacją,
wdrażanie lokalnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju
lub inwestycji w lokalną infrastrukturę.
Fundusze ESI to najważniejsze źródło finansowania
dla samorządów lokalnych i regionalnych. Wykonanie
tych funduszy opiera się na wspólnym katalogu zasad
(rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów), a
zakres działania w każdym regionie
(i państwie członkowskim) określony jest w programach
operacyjnych.
Podstawowym celem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego jest promowanie zrównoważonego
rozwoju gospodarczego oraz wzmacnianie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Zapewnia
on finansowanie dla wielu różnych dziedzin, np.
inwestycji w infrastrukturę lokalną (np. projekty poprawy
efektywności energetycznej w budynkach publicznych)
oraz opracowania strategii w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju miast (np. koncepcje zrównoważonego transportu
miejskiego lub strategie ograniczania emisji CO2).
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki
zapewniają wsparcie dla społeczności zamieszkujących
obszary wiejskie i przybrzeżne pomagające w sprostaniu
stojącym przed nimi wyzwaniom gospodarczym,
społecznym i środowiskowym. Instytucje publiczne
mogą korzystać ze środków EFRROW oraz EFMR przy
wprowadzaniu działań na rzecz ograniczania ubóstwa,
integracji społecznej oraz świadczenia doradztwa dla
rolników, rybaków i przedsiębiorców działających na
tych terenach. Europejski Fundusz Społeczny promuje
modernizację usług publicznych oraz wzmacnianie
potencjału instytucjonalnego. Finansuje też projekty na

rzecz równego dostępu do edukacji, wspiera pracę służb
zatrudnienia oraz walkę z bezrobociem ludzi młodych.
Mechanizm CLLD daje samorządowcom działającym na
obszarach wiejskich, przybrzeżnych i miejskich możliwość
angażowania się w większym stopniu we współpracę
z lokalnymi podmiotami. Instrument ten zapewnia
wsparcie w tworzeniu kompleksowych strategii rozwoju
lokalnego w ramach koncepcji działań oddolnych oraz
zapewnia wsparcie finansowe w realizacji zaplanowanych
projektów.
Po raz pierwszy państwa członkowskie są zobowiązane
do inwestowania 5% Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w zrównoważony rozwój miast,
co oznacza, że miasta europejskie otrzymają wsparcie
finansowe, które pomoże im sprostać bieżącym
wyzwaniom społecznym, gospodarczym, ekologicznym,
demograficznym i klimatycznym. W niektórych państwach
członkowskich i regionach miasta te zostały wyznaczone
w programach operacyjnych w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, inne zaś organizują
konkursy projektów zrównoważonego rozwoju miast.
W ramach europejskiej współpracy terytorialnej wspiera
się współpracę gmin. Mechanizm ten zapewnia
możliwości wymiany dobrych praktyk i tworzenia
inicjatyw w wielu różnych dziedzinach, takich jak kultura,
turystyka ekologiczna czy zrównoważony transport
miejski. Ważnymi mechanizmami realizacji projektów
regionalnych finansowanych z funduszy ESI są specjalne
instrumenty pomocowe UE: JASPERS, JESSICA i
ELENA. Instrumenty te mogą być pomocne w fazie
przygotowawczej dużych projektów, projektów rozwoju
miast oraz inwestycji w zrównoważoną energię.
Dodatkowe fundusze europejskie, które potencjalnie
znajdują się w kręgu zainteresowania samorządów
lokalnych i regionalnych, oferowane są na poziomie
europejskim i zarządzane bezpośrednio przez Komisję
Europejską. Celem tych programów jest na ogół wsparcie
projektów o wymiarze europejskim.
Program UE na rzecz zatrudnienia i solidarności
społecznej promuje rozwój i testowanie innowacyjnych
narzędzi i koncepcji w dziedzinie zatrudnienia i polityki
społecznej. Program na rzecz zatrudnienia i solidarności
społecznej oferuje szkolenia dla instytucji publicznych
w zakresie lepszego stosowania prawa UE. W ramach
programu EURES służby zatrudnienia mogą korzystać
ze współpracy partnerskiej i ogólnoeuropejskich narzędzi

wspierających osoby poszukujące pracy. Europejski
Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym niesie
pomoc w realizacji lokalnych i regionalnych programów
wsparcia, zapewniając żywność osobom najbardziej
potrzebującym, ubrania i inne artykuły pierwszej potrzeby
bezdomnym i dzieciom potrzebującym. Pomoc może
być również służyć wspieraniu inicjatyw towarzyszących,
takich jak działania na rzecz integracji społecznej
lub bardziej efektywne wykorzystanie lokalnych
łańcuchów zaopatrzenia w żywność.
Program Europa dla Obywateli wspiera projekty
miast partnerskich i sieci miast w celu promowania
demokratycznego zaangażowania obywateli w tworzenie
polityki unijnej. Program prawa, równość i obywatelstwo
daje lokalnym i regionalnym podmiotom publicznym
szansę udziału w tworzeniu sieci kontaktów i współpracy
na poziomie europejskim wśród instytucji specjalizujących
się w zakresie praw obywateli UE, równouprawnienia
kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji. Podmioty te mogą
ponadto korzystać z projektów szkoleniowych,
m.in. wymiany pracowników i szkolenia trenerów. Dotyczy
to także programu Sprawiedliwość w dziedzinie praw ofiar
oraz programu profilaktyki narkotykowej i informacji
o narkotykach. Program migracji i azylu zapewnia
wsparcie dla władz lokalnych regionalnych przy integracji
różnego rodzaju emigrantów.
Za pomocą programu LIFE gminy mogą uzyskać pomoc
w realizacji projektów ochrony środowiska, działań
na rzecz ochrony klimatu oraz kwestii z nimi związanych,
takich jak redukcja hałasu lub promowanie gospodarki
obiegowej. Ponadto LIFE daje możliwość wspierania
współpracy organów publicznych w stosowaniu
środków zapobiegawczych w ramach tzw. projektów
zintegrowanych.
Nowo opracowany program HORYZONT 2020 na rzecz
inwestycji wbadania naukowe i innowacje zakłada
większy udział obywateli, użytkowników końcowych,
społeczeństwa obywatelskiego i sektora publicznego.
Najważniejsze możliwości finansowania dla władz
lokalnych można znaleźć w liniach programowych Nauka
z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa.
Unijny mechanizm ochrony ludności to instrument Unii
Europejskiej służący promowaniu skuteczniejszych
systemów zapobiegania katastrofom naturalnym
i katastrofom wywołanym przez człowieka oraz
reagowania na takie zdarzenia. Instrument ten jest

interesujący dla samorządów lokalnych z punktu widzenia
budowania potencjału reagowania na katastrofy
i zapobiegania im.

DODATKOWE INFORMACJE

Komitet ds. Regionów jest oficjalną instytucją powołaną
do reprezentowania regionów w Unii Europejskiej. Na tej
stronie można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące
działań UE w regionach oraz dane kontaktowe lokalnych
przedstawicieli regionalnych.
33 http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz
inteligentnych miast i społeczności stanowi platformę
rozwoju i wymiany innowacyjnych rozwiązań
najważniejszych problemów ekologicznych, społecznych
i zdrowotnych stojących przed dzisiejszymi miastami
europejskimi.
33 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Sieć lokalnych radnych Europejskiej Partii Zielonych
33 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Kongres Burmistrzów jest ogólnoeuropejskim
stowarzyszeniem władz lokalnych i regionalnych,
które angażują się dobrowolnie w proces zwiększania
efektywności energetycznej i stosowania źródeł energii
odnawialnej na swoim terenie.
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

B) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO)

Organizacje pozarządowe działają niemal we wszystkich
dziedzinach życia społecznego i w związku z tym
są zaangażowane w większość obszarów objętych
finansowaniem UE. Dlatego też kwalifikują się do
korzystania ze zdecydowanej większości instrumentów
finansowania UE, z których jedynie najważniejsze
omówimy w tym rozdziale.

KTÓRE ORGANIZACJE SPEŁNIAJĄ DEFINICJĘ NGO?

Definicja organizacji pozarządowej nie jest w pełni
precyzyjna, gdyż nie jest to termin prawny.
To, jakie podmioty uznaje się za NGO czy organizacje
społeczeństwa obywatelskiego na potrzeby finansowania
UE, określa się dopiero w danym zaproszeniu do
składania wniosków. W „Przewodniku dla początkujących

po funduszach UE” Komisja przedstawia jednak listę
wspólnych cech NGO, która może pomóc w określeniu,
czy dana organizacja należy do tej kategorii, czy nie:
„NGO nie zostały utworzone w celu przynoszenia zysku
(mogą wprawdzie zatrudniać płatnych pracowników
i dochodowym prowadzić działalność przynoszącą
dochody, ale nie rozprowadzają jednak zysków
pomiędzy swoich członków); NGO działają na zasadzie
dobrowolności; Działalność NGO musi być do pewnego
stopnia sformalizowana i zinstytucjonalizowana (np.
w postaci statutów lub innych oficjalnych dokumentów
określających ich misje, cele i zakres), z uwagi na
obowiązek rozliczania się wobec swoich członków
i darczyńców; NGO są niezależne, szczególnie od
władz publicznych, partii politycznych czy organizacji
komercyjnych; nie służą same sobie z punktu widzenia
celów i związanych z nimi wartości, lecz służą
społeczeństwu w całości bądź konkretnym grupom ludzi”.
(Komisja Europejska, 2012 r.: Przewodnik dla
początkujących po funduszach UE, s.12)

NGO KWALIFIKUJĄ SIĘ DO DWÓCH RÓŻNYCH TYPÓW FINANSOWANIA
UE: DOTACJI NA DZIAŁANIA I DOTACJI OPERACYJNYCH
Dotacje na działania zapewniają organizacjom
pozarządowym środki finansowe na realizację projektów
o ograniczonym czasie trwania, w trakcie którego
realizowane są konkretne, zaproponowane działania.
Mogą to być projekty o wymiarze europejskim, mające na
celu stworzenie europejskiej wartości dodanej lub projekty
wdrażane w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej, które
np. sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, tworzą miejsca
godnej pracy lub promują integrację społeczną. Dotacje
operacyjne zapewniają wsparcie finansowe normalnej
działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Dotacje te przyznaje się na podstawie analizy celów,
zakresu działalności i ich zgodności z ogólnym interesem
europejskim oraz polityką UE.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA FINANSOWANIA UE DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jak wspomniano powyżej, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego i NGO mogą odgrywać ważną rolę
w finansowaniu UE w okresie 2014–2020:
więcej programów finansowania obejmuje NGO
w charakterze beneficjentów, natomiast zasada

Zasada partnerstwa, uwypuklona w prawnie
wiążącym Europejskim kodeksie postępowania w
zakresie partnerstwa, to nowy element funduszy ESI.
Przewiduje ona aktywny udział władz regionalnych i
lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych,
a także społeczeństwa obywatelskiego i NGO w
planowaniu strategicznym i podejmowaniu decyzji
dotyczących przygotowania, realizacji, monitorowania
i oceny programów finansowania. Grupa Zieloni/
WSE w Parlamencie Europejskim uważa, że klucz do
zrównoważonego rozwoju leży w rękach regionów i
społeczności lokalnych. Aktywny udział i wzmocnienie
pozycji społeczności lokalnych to duża wartość
dodana przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii
rozwoju. Pragniemy zachęcić nie tylko do udziału w
wykonaniu funduszy ESI w charakterze beneficjentów,
ale także do uczestniczenia w nich w roli partnerów
przy monitorowaniu i ocenie na szczeblu lokalnym i
regionalnym. Może się to odbywać za pośrednictwem
komitetów monitorujących, jak również w kontekście
lokalnej koncepcji rozwoju, tak zwanego rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD).
CLLD to oddolna metoda wykonania funduszy ESI,
która pozwala na większy udział i silniejszą pozycję
zainteresowanych przedstawicieli społeczności
wiejskich, przybrzeżnych i miejskich. Wcześniejsze
doświadczenia pokazują, że taka oddolna koncepcja
wykonania funduszy ESI daje podmiotom lokalnym
możliwość projektowania własnych strategii rozwoju
i tworzenia własnych projektów przy wsparciu UE. W
chwili publikacji niniejszego Przewodnika (luty 2014 r.)
trwa nadal proces negocjacji programów operacyjnych
na potrzeby wykonania funduszy ESI w regionach.
Sukces reformy funduszy zależy w bardzo dużym
stopniu od ich wykonania i aktywnego wykorzystania
w terenie. Dlatego zachęcamy do:

ANGAŻOWANIA SIĘ W TWORZENIE PROGRAMÓW PRZEZ
REGIONALNY ORGAN ZARZĄDZAJĄCY
KONTAKTOWANIA SIĘ Z KOMISJĄ W PRZYPADKU
NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD PRZEZ WŁADZE LOKALNE
WYWIERANIA PRESJI NA KOMISJĘ W ZAKRESIE
POSZANOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH
(RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI, PRZECIWDZIAŁANIE
DYSKRYMINACJI I EKOLOGIA)
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C) LUDZIE MŁODZI Erasmus+
partnerstwa oraz koncepcja CLLD budują podstawy
aktywniejszego zaangażowania organizacji
pozarządowych w realizacje, monitorowanie oraz
podejmowanie decyzji dotyczących funduszy ESI
na poziomie regionalnym i krajowym. Ponadto organizacje
pozarządowe zostały po raz pierwszy wyznaczone jako
potencjalni beneficjenci pomocy technicznej, która ma
na celu budowanie potencjału instytucjonalnego
niezbędnego do wdrażania programów.
Europejski Fundusz Społeczny zapewnia najbardziej
atrakcyjne możliwości finansowania ze wszystkich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych udzielających
wsparcia NGO. W nowym okresie większy nacisk przy
finansowaniu działań zostanie położony na walkę
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz środki
przeciwdziałania dyskryminacji. Uproszczone procedury
finansowania ułatwią organizacjom pozarządowym
ubieganie się o wsparcie dla projektów.
Centralnym instrumentem Unii Europejskiej służącym
wsparciu NGO jest program Europa dla Obywateli.
Zapewnia on dotacje operacyjne dla organizacji
pozarządowych, które działają na rzecz pamięci
europejskiej i udziału obywateli w demokratycznym życiu
UE. Europa dla obywateli pomaga także NGO w realizacji
projektów dotyczących szerokiego spektrum działań
związanych z UE, które gromadzą obywateli i nadają im
uprawnienia do udziału w procesie tworzenia polityki UE.
Program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej
zapewnia wsparcie w opracowaniu, testowaniu
i wdrażaniu nowych rozwiązań bieżących problemów
społeczno-ekonomicznych w państwach członkowskich
UE. W ramach tego programu udziela się dotacji
operacyjnych organizacjom pozarządowym i sieciom
zajmującym się promowaniem integracji społecznej
i ograniczaniem ubóstwa.
Podprogram Kultura (część programu Kreatywna
Europa) wspiera instytucje działające na poziomie
europejskim w dziedzinie kultury i promuje specjalne
działania stymulujące dialog międzykulturowy i wzajemne
zrozumienie w ramach UE. Działania te mają uwypuklić
bogactwo i różnorodność kultur europejskich.
Fundusz Migracji i Azylu obejmuje wsparcie dla działań
dotyczących azylu i legalnej migracji oraz integracji
obywateli państw trzecich, jak również organizowania
ich powrotów do krajów ojczystych. Organizacje
pozarządowe na ogół kwalifikują się jako beneficjenci;

dalsze szczegóły zależą od bardziej konkretnych
krajowych programów wykonania funduszu. Chcemy
zachęcić organizacje pozarządowe do aktywnego udziału
w opracowywaniu takich programów oraz nakłanianiu
państw członkowskich do przykładania większej wagi
do kwestii integracji uchodźców. Program działań na
rzecz środowiska i klimatu LIFE to ważne narzędzie
finansowania dla NGO zajmujących się ochroną
środowiska. Oferuje on dotacje na działania i dotacje
operacyjne w ramach dwóch obszarów: działania na rzecz
środowiska i działania na rzecz klimatu.
Nowo utworzony program HORYZONT 2020 na rzecz
inwestycji, badań naukowych i innowacji zakłada
większy udział obywateli, użytkowników końcowych,
społeczeństwa obywatelskiego i sektora publicznego.
Najważniejsze możliwości finansowania dla NGO można
znaleźć w obszarach programowych: wyzwania społeczne
i nauka w społeczeństwie. Oprócz tego, organizacje
pozarządowe mogą także aktywnie zabiegać
o uczestnictwo w programach zarządzania
przemysłowego, w ramach których należy finansować
działania zmierzające do poprawy stopnia integracji
społecznej.

CENTRALNE PLATFORMY NGO NA POZIOMIE EUROPEJSKIM:

Europejskie Forum Młodzieży to platforma skupiająca 99
organizacji młodzieżowych w Europie.
33 http://www.youthforum.org
Green 10
33 http://www.green10.org
Platforma społeczna — platforma europejskich
społecznych organizacji pozarządowych
33 http://www.socialplatform.org
Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu
33 http://www.eapn.eu/en
Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi
33 http://www.enar-eu.org

Erasmus+ to nowy program ramowy finansowania UE
w dziedzinie edukacji i szkoleń, młodzieży i sportu,
który łączy w sobie najpopularniejsze programy UE
przeznaczone dla ludzi młodych: Erasmus, Leonardo
i Młodzież w działaniu. Erasmus+ ma przez następne 7 lat
pomóc ponad 4 milionom Europejczyków
w podjęciu studiów, szkoleń, praktyki zawodowej i pracy
wolontariackiej za granicą.
Leonardo da Vinci daje młodym ludziom szanse
w dziedzinie edukacji i szkoleń zawodowych, dzięki
którym mogą zdobyć doświadczenie zawodowe
zagranicą, ucząc się w ten sposób nowych umiejętności
i języków. Można podjąć staż lub praktykę zawodową
w firmie, organizacji publicznej, NGO bądź instytucji
kształcenia zawodowego oferującej okresy praktycznej
nauki zawodu w zakładach pracy. Pobyt za granicą
może trwać od dwóch tygodni do roku. Erasmus wspiera
studentów, którzy chcą odbyć za granicą część swoich
studiów przez okres od 3 do 12 miesięcy (łącznie ze
stażem uzupełniającym, jeśli taki jest przewidziany).
Studenci mogą korzystać ze wsparcia Erasmusa
na każdym poziomie studiów (studia licencjackie,
magisterskie i doktoranckie).
Program Młodzież w działaniu daje możliwość wzięcia
udziału w programach wymiany młodzieży i pracy za
granicą w charakterze wolontariusza. Dostępne są
fundusze dla grup młodzieży z różnych krajów chcących
wziąć udział w krótkich spotkaniach (1 do 3 tygodni)
w ramach nieformalnych programów kształcenia oraz
dla młodych ludzi pracujących w rożnych krajach
jako wolontariusze za pośrednictwem wolontariatu
europejskiego przez okres od dwóch do dwunastu
miesięcy.
Trzy nowe instrumenty finansowania skierowane
do młodych to Twoja pierwsza praca z EURES-em,
Erasmus dla młodych przedsiębiorców i Instrument
Gwarancji Pożyczek Studenckich. Program Twoja
pierwsza praca z EURESE-em daje młodym ludziom
w wieku 18–30 lat informacje i wskazówki na temat
możliwości odbycia stażu i praktyki zawodowej w UE
oraz na temat dostępnych miejsc pracy w sektorach
odczuwających niedobór siły roboczej. Ponadto w ramach
tego programu można uzyskać zwrot kosztów podróży na
rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy za granicą lub
przejazdu za granicę w celu podjęcia nowej pracy.
Po spełnieniu określonych warunków można otrzymać

również szkolenie językowe lub możliwość udziału
w seminarium poświęconym doskonaleniu tzw. miękkich
umiejętności. Realizacją programu kierują regionalne lub
krajowe służby zatrudnienia uczestniczące
w programach EURES. Program Erasmus dla młodych
przedsiębiorców ma na celu udzielenie wsparcia
młodym przedsiębiorcom, którzy planują założenie
własnej działalności gospodarczej. Oferuje pomoc
poprzez finansowanie pobytu za granicą w celu
odbycia szkolenia u doświadczonego przedsiębiorcy
prowadzącego małe przedsiębiorstwo. Aby wziąć udział
w tym programie, należy posiadać wykonalny plan
działalności gospodarczej lub być w fazie jego tworzenia
albo prowadzić już własną działalność gospodarczą przez
okres nie dłuższy niż 3 lata. Program obejmuje wszystkie
sektory gospodarki.
Instrument Gwarancji Pożyczek Studenckich to nowy
mechanizm finansowania w dziedzinie edukacji i szkoleń,
który ma na celu ułatwienie studentom udziału
w programach studiów magisterskich za granicą poprzez
udostępnienie im kredytów na pokrycie części związanych
z tym kosztów. Uczestniczące programie banki i agencje
kredytowe zapewniają korzystne warunki, np. niższe niż
obowiązujące na rynku stopy oprocentowania, oraz dwa
lata karencji, w czasie których absolwent ma czas na
podjęcie pracy, zanim zacznie spłatę pożyczki.

3 SAMORZĄDY LOKALNE I REGIONALNE
3 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
3 MŁODZIEŻ

DODATKOWE INFORMACJE

Europejski Portal Młodzieżowy zapewnia informacje na
temat ofert i możliwości dla młodych ludzi z całej Europy.
33 http://europa.eu/youth/splash_en
Eurodesk to główne źródło informacji na temat polityki
europejskiej i szans dla młodych ludzi oraz podmiotów ich
zatrudniających:
33 http://www.eurodesk.pl/
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3) PORADNIK KROK PO KROKU DO WŁASNEGO
PROJEKTU UE

Niniejszy rozdział zawiera wskazówki, jak opracować
swój własny projekt UE. Wyjaśniamy w nim najważniejsze
aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przed złożeniem
propozycji projektu i omawiamy kolejne kroki w procesie
opracowywania projektu.
Poradnik ten nie wyczerpuje tematu i może służyć jedynie
jako pomoc w zrozumieniu, jak rozpocząć tworzenie
własnego projektu EU. W ostatniej części znajdują się
odsyłacze do źródeł zawierających bardziej szczegółowe
informacje na temat tworzenia projektu UE. W poradniku
tym termin „projekt UE” rozumie się jako projekt
realizowany przy wsparciu UE.
UE udziela dotacji finansowych w trybie zaproszeń
do składania wniosków. W zależności od programu
zaproszenia takie publikowane są raz lub kilka razy
do roku. Priorytety tematyczne danego zaproszenia
określone są zazwyczaj w rocznym programie prac, który
jest opublikowany. Dokumenty te pozwalają wszystkim
zainteresowanym stronom rozpocząć przygotowania do
złożenia wniosku przed publikacją zaproszenia. Aby móc
ubiegać się z powodzeniem o finansowanie UE, należy
jak najszybciej uzyskać informacje dotyczące zaproszeń.
Na końcu tej części wyjaśniamy dokładniej, gdzie można
znaleźć takie informacje.

A) WARUNKI WSTĘPNE

Jako pierwszy krok w przygotowaniu projektu UE, jeszcze
przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o finansowanie
projektu, należy wziąć pod uwagę kilka warunków
wstępnych. Wśród nich znajduje się zgodność z ogólnymi
kryteriami, jakie musi spełnić beneficjent funduszy UE,
oraz odpowiedni stosunek korzyści do kosztów realizacji
projektu.Do wstępnych kryteriów uprawniających do
realizacji projektu UE zalicza się zwykle odpowiednią
wiedzę fachową w dziedzinie objętej projektem oraz
niezależność finansową. Dodatkowe wymagania
finansowe i merytoryczne wobec beneficjentów podaje się
w zaproszeniu do składania wniosków. Innym warunkiem
uzyskania finansowania jest to, by dana organizacja
działała od co najmniej 3 lat i posiadała wystarczające
zasoby własne do zagwarantowania zaliczkowania
projektu.
Nie można więc założyć organizacji w celu zrealizowania
projektu UE. Wsparcie finansowe projektu UE zależy
w dużym stopniu od wielkości i kosztów kwalifikowanych
danego projektu — im większy projekt i im dłuższy czas

B) OD KONSPEKTU DO PROPOZYCJI PROJEKTU
jego trwania, tym większe kwalifikowane koszty osobowe
i materiałowe. Mimo że projekty UE są dosyć popularne
wśród organizacji, należy zdawać sobie sprawę, że wiążą
się z dosyć wysokimi kosztami administracyjnymi, które
często przekładają się na dodatkowe koszty osobowe.
Ponadto, w przypadku opóźnień w płatnościach,
organizacja musi być w stanie pokryć koszty przypadające
na okres opóźnienia z własnych zasobów.
Innym ważnym i często niedocenianym aspektem
planowania propozycji projektu jest wybór właściwego
programu. Niektóre fundusze UE obejmują podobne
obszary tematyczne i pokrywają się ze sobą pod względem
rodzajów wspieranych działań. Dlatego ważne jest, aby
ustalić, jeszcze przed sformułowaniem propozycji projektu,
czy dany instrument finansowania dotyczy działań
w skali regionalnej lub krajowej, czy też raczej skupia się
na tworzeniu europejskiej wartości dodanej. Zasadniczo
jeden pomysł na projekt może posłużyć do opracowania
dwóch różnych wniosków. Aby jednak zapewnić sobie
realną szansę sukcesu, należy dostosować wnioski do
celów danego projektu. Jako ogólną wskazówkę przy
wyborze programu należy uznać zasadę ścisłej zgodności
tematycznej, tzn. pierwszeństwo powinien mieć ten
program, który ściślej odnosi się do danego tematu.
Niektóre programy - dotyczy to zazwyczaj programów
zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską wymagają współpracy europejskiej organizacji partnerskiej.
Znalezienie rzetelnego i kompetentnego partnera nie
zawsze jednak jest łatwe. Chcąc uniknąć wielogodzinnych
poszukiwań w Internecie, można czasem znaleźć partnera
projektu na liście podanej na oficjalnej stronie internetowej
programu. Innym sposobem na znalezienie partnerów jest
uczestnictwo w europejskich konferencjach dotyczących
interesujących nas tematów oraz zastosowanie nowszych
narzędzi wyszukiwania, takich jak Facebook czy LinkedIN.

Drugim krokiem w opracowaniu projektu UE jest
zredagowanie konspektu projektu. Nie powinien być
dłuższy niż kilka stron i powinien zawierać następujące
pozycje: tytuł projektu, wnioskodawca/główny partner,
cele, planowane działania, grupa docelowa, planowanie
finansowe oraz adres kontaktowy. Konspekt pomaga
skonkretyzować luźny pomysł i służy jako przejrzysty
format, który można udostępnić potencjalnym partnerom,
oraz użyteczny szablon do wykorzystania przy zasięganiu
porady w punktach informacyjnych.
Samą propozycję projektu należy spisać dopiero
po publikacji zaproszenia do składania wniosków
i dokładnym zapoznaniu się z warunkami udziału
i zakresem tematycznym zaproszenia. Redagowanie
propozycji projektu jest zadaniem czasochłonnym, które
jednej osobie może zająć wiele tygodni. Należy zatem
rozpocząć tworzenie wniosku wcześniej lub rozważyć
podział pracy między kilka osób.
Formularz aplikacyjny może mieć oczywiście różne formy,
zawsze jednak wymaga się w nim podania podobnych
informacji i żadnej z nich nie można pominąć. Większość
programów UE korzysta z tzw. e-formularza, narzędzia
internetowego, które zastępuje pisemne wnioski.
Najważniejszymi elementami propozycji wniosku są: opis
działań, które zostaną przeprowadzone, oraz oczekiwane
wyniki tych działań. Umieszczenie działań, które nie są
objęte programem, zbyt mało działań lub niewystarczająco
innowacyjny charakter takich działań mogą doprowadzić
do odrzucenia wniosku. Inne ważne elementy to budżet
i plan prac. Oba powinny kompleksowo uwzględniać
działania i oczekiwane rezultaty.
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C) BUDŻET I KRYTERIA KWALIFIKACJI KOSZTÓW

33 CEL PROJEKTU: zestawienie mierzalnych wymagań,
na podstawie których projekt można uznać za skutecznie
zrealizowany. Cel powinien zawierać informacje
o wytworzonej jakości w odniesieniu do zaplanowanych
ram czasowych i planu budżetowego.
33 DZIAŁANIA PROJEKTU: konkretne działania realizowane
w trakcie projektu, takie jak: warsztaty, publikacja
książki lub opracowanie nowego programu nauczania
dla programu edukacyjnego. Stanowią one główny
element wniosku.
33 OCZEKIWANE WYNIKI: rezultaty działań prowadzonych
w ramach projektu. Mogą mieć charakter materialny
(budowa drogi, materiał edukacyjny, organizacja
konferencji) lub niematerialny (umiejętności zarządcze,
wymiana doświadczeń, uwrażliwienie na daną kwestię).
33 EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA: rozumiana jest na ogół jako
projekty o charakterze ponadnarodowym, które przynoszą
korzyść społeczną, kulturową, gospodarczą bądź inną dla
jak największej liczby regionów. Z tego względu ważną
rolę pełni rozpowszechnianie i przekazywanie informacji
o wynikach projektu i dobrych praktykach.
33 TRWAŁOŚĆ: jest podstawową wartością finansowania
UE, dzięki której skutki projektu utrzymują się po jego
zakończeniu bez dodatkowego finansowania.
Bardzo przydatnym narzędziem do opracowywania
projektów w sposób zorganizowany jest koncepcja
matrycy logicznej (Logical Framework Approach), zwana
w skrócie Logframe. To oficjalne narzędzie pozwala
na schematyczną wizualizację elementów niezbędnych
do stworzenia spójnej propozycji projektu na jednej
tablicy. Wymaga ona podania określonych informacji
w każdej rubryce, takich jak: uzasadnienie projektu,
wskaźniki wyników i zakładane ryzyko. Logframe jest
obowiązkowym narzędziem stosowanym w unijnych
programach pomocowo-rozwojowych, lecz można go
także zalecić przy tworzeniu innych propozycji projektów.
Należy zadbać o to, by złożyć propozycję przed upływem
wyznaczonego terminu oraz by wniosek zawierał
wszystkie wymagane dokumenty.

Przy planowaniu finansowym i obliczeniu budżetu należy
uwzględnić niektóre ogólne zasady finansowania UE
w odniesieniu do kwalifikowania kosztów.
Koszty przygotowania projektu zwykle nie kwalifikują się
do objęcia finansowaniem UE. Jedynym programem,
w którym przewiduje się finansowanie spotkań
przygotowawczych z udziałem partnerów projektów,
jest program ”Uczenia się przez całe życie”. Wszystkie
koszty związane z realizacją konkretnego projektu,
takie jak zakup sprzętu, materiałów biurowych, wynajem
obiektów, koszty ubezpieczenia i komunikacji potencjalnie
kwalifikują się do finansowania jako bezpośrednie koszty
projektu. Należy pamiętać, że przy zakupie danej pozycji
musi ona zostać poddana amortyzacji odpowiadającej
okresowi użytkowania, a kosztem kwalifikowanym
jest jedynie ta część kosztów, która przypada na dany
okres użytkowania. Koszty osobowe muszą obejmować
wszystkie koszty powiązane, a więc nie tylko płace
brutto, ale także składki pracownicze na ubezpieczenie
społeczne, dodatkowe podatki i opłaty, płatne urlopy
i wypłaty specjalne. Praca wolontariuszy nie wpływa w
żaden sposób na współfinansowanie ze środków EU. Inne
rodzaje kosztów, które mogą podlegać finansowaniu UE,
to koszty podróży, dzienne diety na wyżywienie
i zakwaterowanie oraz koszty podwykonawstwa, np. usług
tłumaczeniowych. Większość funduszy projektowych nie
pokrywa kosztów w 100%, lecz tylko ich określoną część.
Maksymalne poziomy współfinansowania oraz bardziej
szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów określa się w
każdym zaproszeniu do składania wniosków.

D) DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAPROSZEŃ DO SKŁADANIA
WNIOSKÓW W UE
Najważniejszą stroną internetową, jeśli chodzi o unijne
zaproszenia do składania wniosków, jest Tenders
Electronic Daily. Zawiera ona informacje o każdym
dokumencie dotyczącym zamówień publicznych UE, jest
codziennie uzupełniana o nowe ogłoszenia
o zamówieniach publicznych z terenu Unii Europejskiej
i pozwala przeszukiwać zamówienia wg sektora, kraju
i regionu.
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Ponadto na oficjalnych stronach programów lub
odpowiednich dyrekcji generalnych publikuje się
informacje na temat planowanych, trwających i

zamkniętych procedur przetargowych. Komisja ma jedną
centralną stronę internetową, na której znajduje się wykaz
odsyłaczy do różnych obszarów tematycznych:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pl.htm
Innym sposobem pozyskiwania bieżących informacji na
temat publikowanych zaproszeń do składania wniosków
jest subskrypcja biuletynów wydawanych przez instytucje
działające w interesującej nas dziedzinie. Jest ponadto
kilka prywatnych organizacji, które oferują profesjonalne
serwisy informacyjne poświęcone unijnym zaproszeniom
do składania wniosków.

NARZĘDZIA DO WYSZUKIWANIA PARTNERÓW

Otlas do internetowe narzędzie do wyszukiwania
partnerów do międzynarodowych projektów dotyczących
młodzieży. Zainteresowane organizacje mogą rejestrować
w serwisie swoje dane kontaktowe i obszary działania,
a także kierować do partnerów prośby o zgłaszanie
pomysłów do projektów.
33 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
Większość oficjalnych stron internetowych programów
finansowania UE zawiera narzędzie poszukiwania
partnerów. I tak np. Dyrekcja Generalna ds. Edukacji
i Kultury do swoich programów w dziedzinie edukacji
(Erasmus, Comenius itd.) oferuje następujące narzędzia
poszukiwania partnerów:
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php
Poszukiwanie partnerów do projektów UE za
pośrednictwem LinkedIn:
33 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Poszukiwanie partnerów do projektów UE i projektów
międzynarodowych za pośrednictwem Facebooka:
33 https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts

3) PORADNIK KROK PO KROKU

Istotne jest właściwe rozumienie podstawowych terminów
związanych z propozycjami projektów:

4) INSTRUMENTY FINANSOWANIA UE
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4) INSTRUMENTY FINANSOWANIA UE WG OBSZARÓW
TEMATYCZNYCH

W tej części przedstawiamy ogólny zarys szerokiego
spektrum funduszy europejskich na okres 2014–2020.
Zostały one uszeregowane wg obszarów tematycznych,
dzięki czemu można przejść bezpośrednio do części,
która nas interesuje.Każda część rozpoczyna się od
ogólnych informacji na temat danego funduszu UE oraz
streszczenia osiągnięć grupy Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim w negocjacjach dotyczących nowego
okresu programowania. Dodatkowo opisujemy też krótko
działania objęte wsparciem, metodę wdrażania i ogólne
kryteria kwalifikacyjne.

A) EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I
INWESTYCYJNE (FUNDUSZE ESI)

W okresie 2014–2020 r. UE objęła unijne fundusze
strukturalne i główne fundusze inwestycyjne jednym
zbiorem przepisów: rozporządzeniem w sprawie
wspólnych przepisów. Rozporządzenie to określa wspólne
zasady dla największych funduszy unijnych, inwestycji
we wzrost gospodarczy i zatrudnienie w ramach polityki
spójności oraz narzędzia rozwoju regionalnego
w ramach funduszy rolniczych i rybołówstwa, aby lepiej
koordynować wykorzystanie środków finansowych,
zwiększać poziom synergii i uprościć ich wdrażanie.

I) POLITYKA SPÓJNOŚCI - INWESTYCJE WE ZWROST
GOSPODARCZY I ZATRUDNIENIE

		

Unia Europejska składa się z 271 regionów, które różnią
się między sobą pod względem sytuacji gospodarczej
i społecznej.
Głównym celem unijnej polityki spójności jest
zredukowanie tych rozbieżności poprzez wspieranie
tworzenia nowych miejsc pracy, konkurencyjności
i rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem potrzeb
społecznych. Aby osiągnąć te cele, UE zainwestuje ponad
1/3 swojego budżetu, tj. około 325 mld EUR, w ciągu
najbliższych 7 lat. Inwestycje te trafią do europejskich
regionów, obywateli i gospodarek. W praktyce wszystkie
regiony Europy otrzymują wsparcie finansowe w ramach
polityki spójności, jednak budżet rozdzielany jest
w zależności od poziomu rozwoju danego regionu.
W tym względzie regiony dzieli się na 3 kategorie: słabo
rozwinięte, przejściowe i lepiej rozwinięte. Istotna część,
bo około 80%, budżetu polityki spójności jest inwestowana
w najuboższych regionach UE.

W skład polityki spójności wchodzą trzy fundusze:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz
Spójności. Ponadto z funduszy ESI i części polityki
spójności się finansowana jest europejska współpraca
terytorialna (EWT) i mechanizmy UE na rzecz rozwoju
terytorialnego.
Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim
odegrała ważną i aktywną rolę w negocjacjach z Komisją
Europejską i państwami członkowskimi na temat
nowego kształtu polityki spójności UE. Dzięki naszemu
zaangażowaniu wśród nowych uregulowań znalazło się
szereg dobrych, reformatorskich wniosków, które stanowią
o bardziej „zielonym” charakterze polityki spójności.
Istotna rola zasady partnerstwa w wykonaniu funduszy,
której większą moc prawną dał wiążący kodeks
postępowania, sprawia, że partnerzy na szczeblu
regionalnym i lokalnym, partnerzy społeczni
i ekonomiczni oraz społeczeństwo obywatelskie, i NGO są
zaangażowani w planowanie strategiczne i podejmowanie
decyzji dotyczących przygotowania, realizacji,
monitorowania i oceny programów finansowania.
Ponadto dzięki zbiorowi zasad horyzontalnych, takich jak
zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci
i przeciwdziałanie dyskryminacji, naczelne wartości
naszej polityki znalazły się w centrum polityki spójności,
jej realizacji oraz finansowanych projektów na poziomie
regionalnym i lokalnym. Pora więc przystąpić do działania!

„Zasada partnerstwa jest demokratycznym filarem polityki
spójności UE oraz istotnym elementem zwiększającym
przejrzystość działania. Dzięki systematycznej presji, jaką
wywieraliśmy na decydentów, po raz pierwszy ustalono
minimalne normy w zakresie udziału partnerów oraz
prawnie wiążący kodeks postępowania w zakresie dobrej
praktyki demokratycznej“.
// Elisabeth Schroedter

(1) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)
EFRR jest największym, pojedynczym źródłem
finansowania UE. Podstawowym celem EFRR jest
poprawa gospodarczej, społecznej i terytorialnej
spójności poprzez sprzyjanie zrównoważonemu
rozwojowi i strukturalnym dostosowaniom gospodarek
poszczególnych regionów.
Idąc za potrzebą koncentracji środków w celu zwiększenia
skuteczności inwestycji (tzw. koncentracji tematycznej),
państwa członkowskie muszą inwestować minimalną,
ustaloną część funduszy w cztery kluczowe obszary
priorytetowe: badania naukowe i innowacje, technologie
informacyjne i komunikacyjne, konkurencyjność MŚP oraz
gospodarkę niskoemisyjną.
Wspomniana minimalna część funduszy zależy od
kategorii regionu: regiony słabo rozwinięte przeznaczają
na te cele 50%, regiony przejściowe — 60%, a regiony
bardziej zaawansowane — 80%. Ponadto państwa
członkowskie mają obowiązek przeznaczania 20% swoich
inwestycji na unijne cele związane z dostosowaniem się
do zmian klimatycznych i ich łagodzeniem.
Ponadto EFRR obejmuje działania w obszarze
współpracy terytorialnej (współpraca transgraniczna,
międzyregionalna i ponadnarodowa) i odnosi się do
konkretnych aspektów rozwoju terytorialnego (rozwój
miast, rozwój lokalny kierowany przez społeczność).
Poniżej przedstawiono zarys tych programów w części 4)
pkt A) ppkt III i IV.
Grupie Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim udało
się doprowadzić do istotnych ulepszeń w nowym okresie
finansowania, które w ujęciu ogólnym wpływają na
bardziej „zielony” charakter inwestycji i bardziej znaczącą
rolę koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Więcej środków niż kiedykolwiek przedtem zostanie
zainwestowanych w promowanie odnawialnych źródeł
energii i efektywność energetyczną w budownictwie.
Należy wyraźnie ograniczyć inwestycje w infrastrukturę
transportową, a po części przekierować je na projekty
zrównoważonego transportu miejskiego. Co najmniej 5%
budżetu EFRR w każdym państwie członkowskim musi
zostać zainwestowane w zrównoważony rozwój miast, a
same miasta muszą zwiększyć potencjał realizacji takich
inicjatyw.

Ważnymi instytucjami z punktu widzenia realizacji
regionalnych projektów finansowanych ze środków
polityki spójności są specjalne instrumenty wsparcia:
JASPERS, JESSICA i ELENA. Finansowanie UE
zwykle pokrywa zaledwie część kosztów projektów.
Sfinansowanie pozostałych kosztów może czasami
stanowić nie lada wyzwanie dla władz regionalnych
i lokalnych. Unijne instrumenty wsparcia pozwalają
sprostać temu wyzwaniu, oferując pomoc w fazie
przygotowania dużych projektów, projektów rozwoju
miast i inwestycji w ekologiczną energię.

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in

„Celem polityki regionalnej UE jest zmniejszenie
nierówności między poszczególnymi regionami w Europie
i promowanie rozwoju lokalnego i zrównoważonego. Nowy
EFRR zainwestuje mniej środków w wielkie, bezużyteczne
projekty czy międzynarodowe koncerny, a więcej w
projekty przekształcenia energetycznego, gospodarkę
społeczną i solidarnościową, MŚP i małą infrastrukturę.
Projekty zrównoważonego rozwoju to najlepszy dowód
solidarności w UE”. // Karima Delli

European Regions) to instrument pomocy technicznej,
który zapewnia doradztwo i pomoc w przygotowaniu
dużych projektów w 12 krajach UE, które przystąpiły
do Unii w 2004 i 2007 r. Wsparcie za pośrednictwem
JASPERS dotyczy dużych projektów infrastrukturalnych,
np. projektów związanych z koleją, odpadami, energią
i transportem miejskim, w których minimalna łączna
wartość inwestycji wynosi 50 mln EUR
Dodatkowe informacje: 3 http://www.eib.org/products/
jaspers/index.htm?lang=en

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa UE, której celem jest
pomaganie wszystkim regionom w tworzeniu strategii
zrównoważonego rozwoju miast i w realizacji projektów
rozwoju miast poprzez ustanowienie instrumentów
finansowych (ewentualnie odnawialnych instrumentów
finansowych). Dodatkowe informacje:
3 http://www.eib.org/products/jessica/index.htm

ELENA (European Local Energy Assistance) to instrument
pomocy technicznej wspierający przygotowanie i
wdrażanie projektów ekologicznej energii w miastach
i regionach. Jego celem jest zwiększanie potencjału
władz lokalnych poprzez zapewnienie im doradztwa
i pomocy finansowej w takich kwestiach, jak: studia
wykonalności, badania rynkowe, audyty energetyczne
czy promowanie najlepszych praktyk wśród podmiotów
zaangażowanych w realizację projektów. Dodatkowe
informacje: 3 http://www.eib.org/products/elena/
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DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:
Cele tematyczne EFRR dotyczą szerokiego spektrum
zagadnień, w ramach których finansuje się projekty
i działania:
33 badania naukowe i innowacje (np. infrastruktura
badawcza, promowanie inwestycji biznesowych w
badania i innowacje, innowacje społeczne i ekologiczne,
rozwój klastrów)
33 ICT (np. rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej,
rozwój produktów ICT, np. e-rząd, e-nauka, e-integracja,
e-kultura, e-zdrowie)
33 konkurencyjność MŚP (np. promowanie
przedsiębiorczości i wykorzystania nowych pomysłów
w gospodarce)

a) Fundusze ESI

33 gospodarka niskoemisyjna (np. promowanie
efektywności energetycznej i stosowania odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach, infrastrukturze
publicznej i budownictwie mieszkaniowym, inteligentne
zarządzanie energią, promowanie niskoemisyjnych
strategii dla wszystkich rodzajów obszarów,
zrównoważony transport miejski)
33 dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem
(np. inwestycje w dostosowanie do zmian klimatu,
w tym koncepcje oparte na ekosystemach, inwestycje
w poprawę odporności na katastrofy)
33 ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie
zasobami (np. inwestycje w sektor gospodarki wodnej
i odpadowej, ochrona dziedzictwa naturalnego
i kulturowego, różnorodność biologiczna (Natura
2000), zielona infrastruktura i środowisko naturalne
miast, promowanie usług związanych z ekosystemami,
ekoinnowacjami i efektywnym gospodarowaniem
zasobami)
33 ekologiczny transport (np. TEN-T, mobilność
regionalna, rozwój i ulepszenie przyjaznych środowisku
(w tym charakteryzujących się niską emisją hałasu)
i niskoemisyjnych systemów transportu, systemy
kolejowe, w tym środki redukcji hałasu, inteligentne sieci
transportowe)
33 zatrudnienie, infrastruktura społeczna i edukacyjna
33 integracja społeczna i przeciwdziałanie dyskryminacji
(np. wsparcie dla fizycznej, gospodarczej i społecznej

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
regeneracji społeczności zmarginalizowanych
na obszarach miejskich i wiejskich, wsparcie dla
przedsiębiorstw społecznych, inwestycje związane
z lokalnymi strategiami rozwoju kierowanego przez
społeczności)
33 potencjał instytucjonalny organów i podmiotów
publicznych

Ogólnie rzecz biorąc, do skorzystania ze środków EFRR
uprawnionych jest wiele różnych podmiotów:
33 lokalne, regionalne i krajowe organy i instytucje
administracji państwowej
33 instytucje społeczne, kulturalne i edukacyjne
33 organizacje pozarządowe

Każdy region (państwo członkowskie) uzgadnia z Komisją
program operacyjny wykonania funduszy. Dokumenty
te są obecnie (styczeń 2014 r.) w przygotowaniu i będą
zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat
priorytetów inwestycyjnych, finansowanych działań i grup
docelowych w Twoim regionie.

33 firmy, MŚP, w tym mikroprzedsiębiorstwa oraz
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, oraz
stowarzyszenia

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

DODATKOWE INFORMACJE

EFRR należy do kategorii funduszy zarządzanych
wspólnie, co oznacza, że ERFF jest wykonywany
w zależności od państwa członkowskiego, a projekty
wybierane są na poziomie regionalnym bądź krajowym
przez organ zarządzający. Komisja jedynie nadzoruje
i kontroluje wykonanie funduszu.
Wsparcie ze środków EFRR często przyjmuje formę
dotacji przyznawanych w celu współfinansowania
określonych projektów, zazwyczaj poprzez zaproszenia
do składania wniosków. Organ zarządzający organizuje
zaproszenia do składania wniosków, które są publikowane
w języku danego kraju. EFRR udziela także wsparcia
za pomocą instrumentów finansowych, takich jak:
bezpośrednie finansowanie za pośrednictwem instytucji
pośredniczących w formie kredytów, kapitału wysokiego
ryzyka, kapitału zalążkowego itp.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wdrażania
funduszy EFRR w Twoim regionie można znaleźć
na stronie internetowej regionalnego lub krajowego
organu zarządzającego. Znajdują się tam informacje
o dostępności funduszy z EFRR w danym obszarze
działalności, terminy bieżących i przyszłych zaproszeń do
składania wniosków oraz przykładowe projekty.

Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo przedstawiane
w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych
przez dany organ zarządzający.
Oficjalna strona internetowa EFRR:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.cfm
Lista organów zarządzających EFRR w Twoim kraju lub
regionie:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
au- thority_en.cfm?pay=108&list=no
Narzędzie wyszukiwania programów operacyjnych w
ramach EFRR:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/
in- dex_en.cfm
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2) EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS)
EFS to najważniejsze narzędzie realizacji unijnej polityki
społecznej i polityki z zakresu rynku pracy. Inwestuje
w kapitał ludzki UE, finansując lokalne, regionalne i
krajowe projekty zwalczające ubóstwo, zapewniające
godną pracę i integrację społeczną na terenie całej Unii
Europejskiej. W nowym okresie finansowania 2014–2020
EFS skupi się na czterech głównych celach: tworzeniu
godnych miejsc pracy, promowaniu integracji społecznej,
wspieraniu lepszych szkoleń i edukacji oraz poprawie
jakości administracji publicznej. Starania polityczne
grupy Zieloni/WSE na rzecz rozszerzenia zakresu
działania EFS przyniosły sukces: w okresie 2014–2020
finansowanie EFS zostanie przekierowane z projektów
związanych wyłącznie z kwestiami zatrudnienia na
projekty bardziej kompleksowe, w których większą wagę
przykłada się do walki z ubóstwem i wykluczeniem
oraz do przeciwdziałania dyskryminacji. Udało się nam
ponadto przeprowadzić skuteczną kampanię na rzecz
uproszczenia procedur, dzięki czemu łatwiej będzie
ubiegać się o finansowanie małym organizacjom
pozarządowym, oraz na rzecz włączenia w zakres
finansowania ze środków EFS osób starających się o azyl
i uchodźców. Owoce zaczyna przynosić nasza kampania
pod hasłem „Inwestycje w ludzi, a nie w autostrady“,
dzięki czemu udział EFS we wszystkich inwestycjach z
funduszy strukturalnych będzie wyższy niż w poprzednich
okresach.

DZIAŁANIA OBJETE WSPARCIEM:

Działalność ESF można podzielić na 4 podstawowe
obszary:
33 W ramach celu tematycznego „promowanie trwałego
zatrudnienia i zatrudnienia wysokiej jakości oraz wsparcie
mobilności pracowników” przewiduje się inwestycje
promujące dostęp do zatrudnienia, godnej pracy,
trwałego włączenia do rynku pracy, samozatrudnienia i
przedsiębiorczości, równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
aktywnego i zdrowego starzenia się i modernizacji
instytucji rynku pracy.
33 W ramach celu tematycznego „promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
przewiduje się inwestycje w działania promujące
aktywną integrację, integrację społeczno-ekonomiczną
społeczności zmarginalizowanych, walkę ze wszelkimi

formami dyskryminacji, zwiększony dostęp do wysokiej
jakości usług, przedsiębiorczość społeczną i lokalne
strategie rozwoju kierowanego przez społeczności.
33 W ramach celów tematycznych „inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”
przewiduje się inwestycje w działania promujące równy
dostęp do wysokiej jakości kształcenia, poprawę jakości
i dostęp do szkolnictwa wyższego i jego odpowiedników,
zapewnienie równego dostępu do uczenia się przez całe
życie dla wszystkich grup wiekowych oraz dostosowanie
systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy.
Po raz pierwszy w historii w kontekście edukacji fundusz
uwzględnia wszystkie grupy wiekowe od przedszkola po
osoby starsze.
33 W ramach celu tematycznego „wzmacnianie potencjału
instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej”
prowadzone będą inwestycje na rzecz określonej grupy
uboższych państw członkowskich, które wymagają
wsparcia w celu maksymalnego wykorzystania EFS.
Wśród środków przewidzianych na ten cel jest budowa
potencjału instytucjonalnego administracji publicznej i
innych zaangażowanych podmiotów, takich jak organizacje
działające w dziedzinie edukacji, przeciwdziałania
dyskryminacji, uczenia się przez całe życie, integracji
społecznej i walki z ubóstwem. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat priorytetów EFS
w swoim państwie członkowskim lub regionie należy
zapoznać się z programem operacyjnym EFS dla danego
regionu czy kraju lub skontaktować się z odpowiednim
organem zarządzającym.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Podobnie jak w przypadku EFRR, EFS podlega
Zarządzaniu dzielonemu. Oznacza to, w zależności od
danego państwa członkowskiego, że EFS wykonywany
jest na poziomie krajowym lub regionalnym przez organ
zarządzający. Komisja Europejska jedynie nadzoruje
wykonanie Funduszu. Środki z EFS przyznaje się
głównie w postaci dotacji na projekty wybierane w trybie
zaproszeń do składania wniosków organizowanych przez
odpowiedni organ zarządzający. Wsparcie z EFS może
się także odbywać poprzez inne rodzaje finansowania, np.
finansowanie pośrednie za pośrednictwem

„Dzięki naszym wysiłkom ESF wspiera szeroką gamę
działań, mających na celu ograniczanie ubóstwa.
EFS nie koncentruje się już wyłącznie na bezpośrednim
wprowadzaniu na rynek pracy, lecz także
na wyrównywaniu szans i uczestnictwie w życiu
społecznym”. // Elisabeth Schroedter
instytucji pośredniczących. Celem takich kredytów
lub finansowania zalążkowego jest wsparcie rozwoju
nowych przedsiębiorstw społecznych i pomoc w
znalezieniu środków na finansowanie ich działalności.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wdrażania
funduszy EFS w Twoim regionie można znaleźć na
stronie internetowej regionalnego lub krajowego organu
zarządzającego. Znajdują się tam informacje na temat
dostępności funduszy, terminów realizowanych obecnie
projektów, przykładowe projekty i przyszłe zaproszenia do
składania wniosków z EFS.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Beneficjentami wsparcia z ESF może być bardzo wiele
instytucji i organizacji:
organizacje społeczne, kulturalne i edukacyjne
* organizacje pracowników i pracodawców oraz
organizacje prowadzące szkolenia i udzielające wsparcia
pracownikom oraz wsparcia związanego z rynkiem pracy
* organizacje pozarządowe i charytatywne
33 organy administracji państwowej i samorządowej

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:
33 przedsiębiorstwa i stowarzyszenia
Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo przedstawiane
w zaproszeniach do składania wniosków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa EFS:
33 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl
Informacje na temat działań finansowanych przez EFS w
Twoim kraju lub regionie:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=pl
Baza danych priorytetów EFS:
33 http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.cfm

(a) ) INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH (YEI)

YEI promuje walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych
poprzez wspieranie działań sprzyjających trwałemu
wprowadzeniu ludzi młodych na rynek pracy. Instrument ten
skierowany jest w szczególności do regionów wykazujących
najwyższą stopę bezrobocia wśród młodych ludzi i jest
realizowany w ramach EFS (patrz powyżej), jednak z
zastosowaniem innych kryteriów kwalifikacyjnych.
Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim jest
niestrudzonym orędownikiem udzielenia wsparcia
europejskiego tym krajom członkowskim i regionom, które są
najbardziej dotknięte problemem bezrobocia wśród młodzieży.
W sprawozdaniu na temat młodzieży z 2009 r. wzywaliśmy
do zarezerwowania środków europejskich na potrzeby
zatrudnienia ludzi młodych, co udało się w końcu zrealizować
poprzez przeznaczenie 3 mld EUR z Europejskiego
Funduszu Społecznego jako odrębnej linii budżetowej
na cele zatrudnienia ludzi młodych. W negocjacjach
dotyczących sposobu wykorzystania funduszy YEI nalegaliśmy
na uruchomienie ukierunkowanego i zintegrowanego
finansowania z EFS z mocnym naciskiem na ludzi młodych w
potrzebie, a nie tylko na rynek pracy w ogóle.
Budżet: 6 mld EUR

* Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych
(NUTS) to norma statystyczna opracowana przez Unię Europejską w celu
oznaczenia podziałów terytorialnych w państwach członkowskich UE. System
NUTS składa się z trzech poziomów, które przeważnie, ale nie zawsze,
odpowiadają strukturze administracyjnej państw członkowskich.

Celem wszystkich projektów powinna być poprawa
sytuacji ludzi młodych. W szczególności jednak tych,
którzy nie są zatrudnieni, nie kształcą się ani nie szkolą,
w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i pochodzących ze społeczności zmarginalizowanych.
Wspierane działania powinny mieć na calu poprawę ich
perspektyw na rynku pracy oraz dostępu do szkoleń
i edukacji. Ponadto działania objęte wsparciem powinny
pomagać osobom wcześnie kończącym edukację
i promować ich włączenie społeczne.
Działania prowadzone w ramach YEI są dokładniej
wyszczególnione w programach operacyjnych EFS
każdego regionu i państwa członkowskiego, którego to
dotyczy.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Inicjatywa YEI jest włączona do programowania EFS,
co oznacza, że każde kwalifikujące się państwo
członkowskie i region musi dokonać ustaleń
programowych dotyczących YEI w swoim programie
operacyjnym uzgodnionym z Komisją.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Następujące regiony kwalifikują się do finansowania
w ramach YEI:
33 regiony NUTS* poziomu 2., w których stopa bezrobocia
wśród osób młodych w wieku od 15 do 24 lat wynosiła
ponad 25% w 2012 r.
33 regiony NUTS* poziomu 2., w których stopa bezrobocia
wśród osób młodych wynosiła ponad 20% w państwach
członkowskich, w których stopa bezrobocia wśród osób
młodych zwiększyła się w 2012 r. o ponad 30%.
Beneficjentami YEI mogą być wszystkie osoby poniżej 25.
roku życia zamieszkujące zakwalifikowanych regionach,
które nie są zatrudnione, nie kształcą się ani nie szkolą,
nie są czynne zawodowo lub są bezrobotne, w tym
bezrobotne od dłuższego czasu, niezależnie od tego, czy
są zarejestrowane, czy nie jako osoby poszukujące pracy.
Państwa członkowskie mogą dobrowolnie zdecydować
o rozszerzeniu grupy docelowej, tak by obejmowała ona
także osoby do 30. roku życia.

“Wysoka stopa bezrobocia wśród ludzi młodych
jest całkowicie niedopuszczalna z punktu widzenia
spójności społecznej i przyszłości Unii Europejskiej.
Byliśmy pierwszym ugrupowaniem, które domagało się
zarezerwowania funduszy na walkę z bezrobociem ludzi
młodych oraz zdecydowaną reakcję UE polegającą na
tworzeniu miejsc pracy dla młodych. Inicjatywa na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych została ostatecznie przyjęta
z budżetem 6 mld EUR. Wiemy, że to nie wystarczy i że
należy podjąć bardziej ambitne kroki w celu uporania
się z problemem bezrobocia wśród ludzi młodych oraz
nierównością w Unii Europejskiej, szczególnie w takich
krajach, jak Hiszpania, Grecja i Portugalia. Zdaniem
Zielonych polityka w zakresie młodzieży na poziomie UE
powinna zakładać długoterminowe i ciągłe inwestycje w
wysokiej jakości miejsca pracy, kształcenie i szkolenia dla
ludzi młodych.”

// Raül Romeva i Rueda

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa EFS dotycząca działań
ukierunkowanych na ludzi młodych:
33 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=pl
Więcej informacji na temat postulatów i inicjatyw grupy
Zieloni/WSE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i
zagadnień pokrewnych można uzyskać na stronie:
33 http://www.reclaimyourfuture.eu

a) Fundusze ESI
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(3) FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Fundusz Spójności odgrywa istotną rolę w niwelowaniu
różnic w poziomie rozwoju państw członkowskich. Służy
wspieraniu najmniej rozwiniętych państw członkowskich
UE — większość tych krajów dołączyła do UE w roku 2004,
2007 i 2013 — poprzez finansowanie kluczowych projektów
w dziedzinie infrastruktury transportowej oraz promowanie
zgodności z normami ochrony środowiska. Fundusz Spójności
podlega tym samym zasadom programowania, zarządzania
i monitorowania, co EFRR i EFS. Istotnym elementem
Funduszu Spójności są nowe możliwości finansowania
inicjatyw związanych z ochroną środowiska i odpornością
na zmianę klimatu: finansowanie odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej mieszkań, ochrony środowiska
i dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie katastrofom
w oparciu o ekosystem, ochrona obszarów Natura 2000
oraz wyłączenie elektrowni atomowych spod programów
wsparcia finansowego. Innym pozytywnym aspektem jest
zobowiązanie do konsultacji z władzami regionalnymi,
partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz społeczeństwem
obywatelskim dotyczących planowania i realizacji, jak również
uwzględnienia w planowaniu praw osób niepełnosprawnych.

33 Każde państwo członkowskie o PNB niższym niż 90%
średniej w UE kwalifikuje się do wsparcia z Funduszu
Spójności. W okresie finansowania 2014–2020 krajami
tymi są: Bułgaria, Republika Czeska, Chorwacja, Estonia,
Cypr (uprawnienie wygasające), Łotwa, Litwa, Grecja,
Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i
Słowacja.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa Funduszu Spójności:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/
index_pl.cfm

Ii) ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I PRZYBRZEŻNYCH
(1) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH (EFRROW)

EFRROW jest głównym instrumentem UE do realizacji
inwestycji na obszarach wiejskich i w sektorze rolnictwa.
Zapewnia on obszarom wiejskim finansowanie całego
szeregu działań zmierzających do promowania
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, dobrobytu
społecznego i ekologicznego oraz dostosowania do zmian
klimatu. Grupie Zieloni/WSE udało się zabezpieczyć środki
na bardzo ważne inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w projekty o charakterze ekologicznym.
30% finansowania w każdym kraju i regionie musi zostać
przeznaczone na „zielone” programy, takie jak programy
agrośrodowiskowe i rolnictwo ekologiczne. Więcej środków
skierowanych zostanie na inwestycje w przeciwdziałanie
zmianom klimatu i promowanie różnorodności biologicznej.
Konkretnym wsparciem objęte zostaną także działania
związane z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw i rynkami
lokalnymi.
Budżet: 85 mld EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Budżet: 66 mld EUR

Środki z EFRROW będą inwestowane w następujących
obszarach priorytetowych:

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:
ŚRODKI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI INWESTOWANE SĄ W PIĘCIU GŁÓWNYCH
OBSZARACH:

33 transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie
i na obszarach wiejskich (np. rozwój bazy wiedzy na
obszarach wiejskich, badania naukowe i innowacje służące
poprawie zarządzania środowiskiem, promowanie uczenia
się przez całe życie i szkoleń zawodowych w sektorze rolnym
i leśnym)

33 wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach
33 promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie
ryzyku i zarządzanie ryzykiem w oparciu o ekosystem
33 zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie
efektywnej gospodarki zasobami
33 promowanie ekologicznego transportu i usuwanie „wąskich
gardeł” w najważniejszych sieciach infrastrukturalnych
33 wzmacnianie potencjału instytucjonalnego organów
i podmiotów publicznych

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Fundusz Spójności wykonywany jest na poziomie krajowym
przez odpowiednie organy zarządzające w państwach
członkowskich. Dotacje przyznaje się w trybie zaproszeń do
składania wniosków.

„Dzięki naszym staraniom fundusz stał się bardziej
„zielony”. Istotne jest jednak to, aby społeczeństwo
obywatelskie oraz władze lokalne i regionalne korzystały
z instrumentów UE do wdrażania „zielonej” polityki.
Fundusze UE można wykorzystać efektywniej, stosując
koncepcję działania oddolnego. Dlatego w praktyce
powinna nastąpić decentralizacja funduszy, a państwa
członkowskie powinny przekazać więcej uprawnień
i zasobów podmiotom lokalnym”.
// Nikos Chrysogelos

33 poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw
oraz promowanie innowacyjnych technologii rolnictwa i
ekologicznego gospodarowania lasami (np. ułatwianie
restrukturyzacji gospodarstw rolnych, modernizacja
i dywersyfikacja w rolnictwie, ułatwianie wymiany
pokoleniowej i wprowadzania odpowiednio
wykwalifikowanych rolników)
33 promowanie organizacji łańcucha dostaw żywności (np.
przetwarzanie i wprowadzanie na rynek produktów rolnych,
dobrostan zwierząt i zarządzanie ryzykiem w rolnictwie)
33 przywracanie, zachowanie i ulepszenie ekosystemów
związanych z rolnictwem i leśnictwem (np. przywracanie,
zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej, w tym
obszarów Natura 2000, ulepszenie gospodarki wodnej i
glebowej)
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WDRAŻANIE FUNDUSZY:

33 integracja społeczna, ograniczanie ubóstwa i rozwój
gospodarczy (np. dywersyfikacja, zakładanie i rozwój
małych przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy,
dostępność, stosowanie i jakość technologii informacyjnokomunikacyjnych, konkurencyjność producentów
produktów pierwotnych)
Wymienione obszary interwencji i rodzaje działań są
bardziej szczegółowo określane przez każde państwo
członkowskie lub region w programach rozwoju obszarów
wiejskich. Co więcej, państwa członkowskie w ramach
strategii wdrażania poszczególnych programów mogą
ustanowić podprogramy tematyczne, które zawierają
bardziej konkretne działania dotyczące młodych rolników,
małych gospodarstw rolnych, obszarów górskich, krótkich
łańcuchów dostaw żywności, kobiet na obszarach
wiejskich, łagodzenia i dostosowania się do zmian
klimatu czy różnorodności biologicznej. Innym ważnym
elementem EFRROW jest koncepcja LEADER będąca
narzędziem tworzenia lokalnych inicjatyw rozwojowych.
Nazwa LEADER pochodzi od francuskiego „Liaison
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”,
co oznacza „powiązania między gospodarką rolną
i działaniami rozwojowymi”. W poprzednich okresach
finansowania inicjatywa LEADER sprawdziła się jako
skuteczne narzędzie angażowania podmiotów lokalnych
w opracowanie i realizację lokalnych strategii rozwoju.
W nowym okresie finansowania 2014–2020 LEADER
pozostanie obowiązkową częścią programów rozwoju
obszarów wiejskich finansowanych ze środków EFRROW.
Ponadtofundusze ESI (EFRR, EFS, EFMR) mogą być
wykorzystywane do inwestycji w inicjatywy rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (CLLD). Więcej
informacji na temat tego nowego mechanizmu rozwoju
lokalnego podano niżej w części poświęconej rozwojowi
terytorialnemu.

EFRROW należy do kategorii funduszy zarządzanych
wspólnie, co oznacza, że w zależności od państwa
członkowskiego EFFRROW jest wykonywany na poziomie
regionalnym bądź krajowym przez organ zarządzający.
Komisja jedynie nadzoruje i zatwierdza krajowe
i regionalne strategie realizacji - programy operacyjne.
Środki z EFRROW są przydzielane w postaci dotacji
przyznawanych w trybie zaproszeń do składania
wniosków. Maksymalny poziom współfinansowania dla
EFRROW wynosi:
33 85% kwalifikowanych wydatków publicznych
w regionach słabiej rozwiniętych, regionach najbardziej
oddalonych i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego.
33 50% kwalifikowanych wydatków publicznych w innych
regionach.
Państwa członkowskie mają możliwość zwiększenia o
10% poziomu współfinansowania działań w obszarze
zmian klimatu i różnorodności biologicznej.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Ogólnie rzecz biorąc, do skorzystania ze środków EFRR
uprawnionych jest wiele różnych podmiotów:
33 instytucje samorządowe i organy administracji
publicznej
33 instytucje społeczne, kulturalne i edukacyjne
33 organizacje pozarządowe
33 przedsiębiorstwa, MŚP i stowarzyszenia
Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo przedstawiane
w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych
przez dany organ zarządzający.

DODATKOWE INFORMACJE:

Listę ministerstw rolnictwa w poszczególnych krajach
można znaleźć na stronie:
33 http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
prowadzi działania dotyczące informacji o EFRROW,
angażowania podmiotów lokalnych w wykonanie
programów i wspierania lokalnych grup działania:
33 http://enrd.ec.europa.eu/pl/home-page_pl.cfm

“Udało się nam zabezpieczyć środki na bardzo ważne
inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w projekty o charakterze ekologicznym.
30% finansowania w każdym kraju i regionie musi
zostać przeznaczone na „zielone” programy, takie jak
programy agrośrodowiskowe i rolnictwo ekologiczne.
Więcej środków skierowanych zostanie na inwestycje
w przeciwdziałanie zmianom klimatu i promowanie
różnorodności biologicznej. Konkretnym wsparciem objęte
zostaną także działania związane z tworzeniem krótkich
łańcuchów dostaw i rynkami lokalnymi.”
// GRUPA ZIELONI/WSE

(2) EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI (EFMR)

Celem EFMR jest promowanie przejścia na bardziej
ekologiczne rybołówstwo w UE, wspieranie dywersyfikacji
gospodarek społeczności przybrzeżnych oraz tworzenie
godnych miejsc pracy i poprawa jakości życia.
Budżet: 6,4 mld EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Głównym obszarem inwestycji będzie zrównoważony
rozwój rybołówstwa, rozwój działań w dziedzinie
akwakultury, kontrola działalności połowowej, zbieranie
danych, pomoc dla regionów ultraperyferyjnych,
magazynowanie i zintegrowana polityka morska pod
wspólnym zarządem. Innym ważnym elementem
w poprzednim okresie funkcjonowania funduszy rybackich
było wspieranie lokalnych grup działania w sektorze
rybołówstwa (FLAG), które stanowiły ogniwo partnerskiej
współpracy łączące podmioty z branży rybackiej
z zainteresowanymi podmiotami sektora prywatnego
i publicznego Grupy FLAG opracowują i wdrażają oddolne
dla swoich społeczności przybrzeżnych, wychodząc
na przeciw wyzwaniom danego obszaru i promując
zrównoważony rozwój. W okresie 2014–2020 narzędzie
to nadal będzie istnieć w ramach mechanizmu lokalnego
rozwoju kierowanego przez społeczność (CLLD). Więcej
informacji na temat CLLD znajduje się poniżej w części
poświęconej rozwojowi terytorialnemu.

A) Fundusze ESI

33 promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
i wspieranie przejścia na niskoemisyjną i odporną
na zmiany klimatu gospodarkę w sektorze rolnym,
spożywczym i leśnym (np. efektywne wykorzystanie
wody i energii, dostawa i stosowanie odnawialnych źródeł
energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości
innych surowców, redukcja emisji gazów cieplarnianych
i amoniaku, wychwytywanie i sekwestracja węgla)
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WDRAŻANIE FUNDUSZY:
Fundusze przeznaczone są na współfinansowanie
projektów wraz ze środkami krajowymi. Każdy kraj
otrzymuje określoną część środków z EFMR, do
rozdysponowania których wyznacza organ zarządzający
i tworzy swój program operacyjny, w którym określa
priorytety inwestycyjne, grupy docelowe i cele regionalne.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Ogólnie rzecz biorąc, do skorzystania ze środków EFMR
uprawnionych jest wiele różnych podmiotów, między
innymi:
* instytucje samorządowe i organy administracji publicznej
* instytucje społeczne, kulturalne i edukacyjne
* organizacje pozarządowe
* przedsiębiorstwa, MŚP i stowarzyszenia
Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo przedstawiane
w zaproszeniach do składania wniosków publikowanych
przez dany organ zarządzający.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa:

A) Fundusze ESI

33 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_pl.htm
Europejska Sieć Obszarów Rybackich (FARNET)
dostarcza dodatkowych informacji na temat lokalnych
inicjatyw rozwojowych w okresie 2014–2020 https://
webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/pl/taxonomy/
term/472

III) ROZWÓJ TERYTORIALNY
1) ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST

W okresie 2014–2020 nowym priorytetem unijnej polityki
spójności jest zrównoważony rozwój miast. Działania w
tym zakresie będą dotyczyć w szczególności obszarów
miejskich lub społecznościach miejskich, oferując więcej
możliwości przekazywania odpowiedzialności władzom
miast oraz wprowadzając na tych obszarach koncepcję
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(CLLD). Każde państwo wyda minimum 5% środków
z EFRR na projekty związane ze zrównoważonym
rozwojem miast. Możliwe będzie też finansowanie
uzupełniające koncepcji rozwoju miast przy wykorzystaniu
innych funduszy ESI.

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Działania wspierane w ramach rozwoju miast
odpowiadają opisanym wcześniej działaniom objętym
funduszami EFRR i EFS. Uznaje się, że wszystkie
inwestycje sektorowe mają wymiar i skutki terytorialne,
dlatego należy je starannie zaplanować w oparciu o
podejście zintegrowane, uwzględniające różnorodne
aspekty miejskiego życia, tj. problemy gospodarcze,
środowiskowe, klimatyczne, kulturowe, demograficzne i
społeczne.
Nowym elementem finansowania UE w dziedzinie rozwoju
miast są działania innowacyjne. Projekty te mają na celu
badanie i przedstawianie radykalnie nowych rozwiązań
długofalowych problemów miast. Mogą to być projekty
pilotażowe, pokazowe lub nowe eksperymenty miejskie
o znaczeniu europejskim. Projekty te będą zarządzane
przez Komisję i wybierane w drodze konkursów. Komisja
przeznaczy na ten cel 330 mln. EUR.
W ramach europejskiej współpracy terytorialnej (patrz
część 4 pkt. A) ppkt. IV), URBACT kontynuowany
będzie program wymiany i uczenia się dla miast, dając
władzom miejskim szansę budowania sieci kontaktów i
współpracy w celu dzielenia się dobrymi praktykami w
zakresie rozwoju miast i tworzenia takich praktyk. Komisja
zachęca także państwa członkowskie do korzystania z
instrumentów finansowych (takich jak kredyty, gwarancje
lub kapitał własny) przy realizacji koncepcji rozwoju miast.
Niektóre państwa członkowskie i regiony podążają za tą
inicjatywą, tworząc fundusze rozwoju miast na poziomie
lokalnym.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:
Nowe rozporządzenie przewiduje minimalny poziom
odpowiedzialności za realizację projektu, jaki organ
zarządzający zobowiązany jest przekazać władzom
miejskim. Wymóg ten odnosi się do działań, które
będą prowadzone w ramach projektu. Na zasadzie
dobrowolności delegowanie uprawnień może dotyczyć
także takich obowiązków, jak zarządzanie finansowe i
kontrola, raportowanie, monitorowanie i ocena. Organ
zarządzający i władze miejskie uzgadniają zakres
delegowanych zadań zarządczych. Możliwe jest także
wykorzystanie koncepcji CLLD jako elementu składowego
szerszej strategii miejskiej. CLLD służy budowaniu
potencjału społeczności i zachęcaniu wspólnot lokalnych
do opracowywania zintegrowanych strategii oddolnych,
przez co może być bardzo przydatnym narzędziem w
rozwiązywaniu konkretnych wyzwań, przed jakimi stoją
obszary miejskie. Może to na przykład przyjąć formę
małych koncepcji opartych na współpracy sąsiedzkiej,
zintegrowanych koncepcji koncentrujących się na
istotnych problemach miasta lub koncepcji nakierowanych
na daną grupę docelową.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Określenie zasad wyboru terenów miejskich, w których
realizowane będą projekty zrównoważonego rozwoju
miast, leży w zakresie odpowiedzialności państw
członkowskich. Dlatego dodatkowe informacje na temat
inwestycji w rozwój miast w danym kraju można znaleźć
w krajowych i regionalnych strategiach inwestycyjnych,
tzw. umowach partnerskich i programach operacyjnych.
Dokumenty te są obecnie przedmiotem negocjacji
dwustronnych między Komisją a poszczególnymi
państwami członkowskimi lub regionami.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Regionalnej i Miejskiej:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/
in- dex_en.cfm#1
Pełną listę programów i inicjatyw UE, które dotyczą
obszarów miejskich, można znaleźć na stronach:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm

(2) ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (CLLD)

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Od początku lat 90. Komisja Europejska promuje
tworzenie lokalnych inicjatyw rozwojowych. Pozwoliło
to podmiotom lokalnym, w tym społeczeństwu
obywatelskiemu, na bezpośrednie zaangażowanie
w opracowywaniu lokalnych strategii rozwiązywania
problemów socjalnych, gospodarczych i ekologicznych.
Inicjatywa ta w istocie okazała się sukcesem, wywierając
trwały, pozytywny wpływ, stanowiąc zachętę do
opracowania nowych pomysłów i umożliwiając lokalnym
społecznościom wzięcie spraw we własne ręce. W
ramach funduszu rozwoju obszarów wiejskich (EFRROW)
najważniejszym przykładem lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez podmioty lokalne stała się koncepcja
LEADER.
W nowym okresie finansowania 2014–2020 Komisja
przekształciła swoje inicjatywy w zakresie rozwoju
lokalnego i połączyła dotychczasowe instrumenty w
jedną koncepcję rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (CLLD). Stanie się to zachętą i umocnieniem
zintegrowanych koncepcji oraz pozwoli na finansowanie
uzupełniające bardziej kompleksowych strategii rozwoju
z różnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE.

Fundusze ESI na rzecz CLLD pokrywają koszty wsparcia
przygotowawczego polegającego na budowie potencjału,
szkoleniach i tworzeniu sieci kontaktów związanych
z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Wsparcie przygotowawcze kwalifikuje
się do finansowania bez względu na to, czy strategia CLLD
zaprojektowana przez lokalną grupę działania została
wybrana do finansowania, czy nie. Koszty takie obejmują:

LEADER to obowiązkowa część programów EFRROW;
niestety przy wykonaniu innych funduszu ESI stosowanie
CLLD nie jest obowiązkowe, lecz opcjonalne. Kryteria
kwalifikacyjne mogą się zatem różnić w zależności od
regionu i należy je sprawdzić w programie operacyjnym
danego regionu lub kontaktując się bezpośrednio w
organem zarządzającym.

33 metoda współpracy koncentrująca się na konkretnych
podregionach, która angażuje różnych partnerów na
poziomie lokalnym;
33 kierowane przez lokalne grupy działania złożone
z przedstawicieli lokalnych, publicznych i prywatnych
grup interesu społeczno-gospodarczego, w których przy
podejmowaniu decyzji ani władze lokalne, ani żadna
pojedyncza grupa interesów nie reprezentuje więcej niż
49% praw głosu;
33 prowadzone poprzez zintegrowane i wielosektorowe
lokalne strategie rozwoju oparte na poszczególnych
obszarach;
33 opracowane z myślą o lokalnych potrzebach i
potencjale oraz uwzględniające cechy innowacyjne.

33 badania obszaru, którego dotyczy projekt;
33 koszty związane z zaprojektowaniem strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność;

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogólne informacje na temat CLLD podaje Europejska
Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
* http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/pl/clld_pl.cfm

33 koszty administracyjne;

LEADER Gateway zapewnia informacje na potrzeby
lokalnych inicjatyw rozwojowych na obszarach wiejskich:

33 wsparcie dla małych projektów pilotażowych.

33 http://enrd.ec.europa.eu/leader/pl/leader_pl.cfm

Po wybraniu danej strategii rozwoju lokalnego do realizacji,
wsparcie z funduszu ESI obejmuje:
33 wdrożenie działań w ramach strategii CLLD;
33 przygotowanie i realizacja działań w ramach współpracy
lokalnej grupy działania;
33 bieżące koszty związane z zarządzaniem realizacją
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
33 animacja działań w ramach strategii CLLD w celu
ułatwienia współpracy między zainteresowanymi
podmiotami.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Stosowanie CLLD w Twoim państwie członkowskim powinno
być opisane w umowie partnerskiej między państwami
członkowskimi a Komisją. Jest podstawowy dokument
strategiczny regulujący stosowanie funduszy ESI, który
w jednym rozdziałów ma opisywać ustalenia dotyczące
rozwoju terytorialnego konkretnych subregionów. Dodatkowo
programy finansowania, w których określa się strategie
wykonania każdego z funduszy lub priorytetowych celów
ESI, będą zawierać ogólny opis sposobu wykorzystania
CLLD do realizacji inwestycji. Ogólnie rzecz biorąc, CLLD
może być realizowany w ramach programów współpracy
transgranicznej, pod warunkiem, że grupa rozwoju lokalnego
składa się z przedstawicieli co najmniej dwóch krajów, z
których jeden jest państwem członkowskim UE.

Sieć obszarów rybackich FARNET dostarcza informacji na
temat lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa:
33 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
lo- cal-development-2014-2020
URBACT, sieć europejskich ekspertów w dziedzinie
rozwoju miast przekazała informacje dotyczące sposobu
realizacji inicjatyw CLLD w miastach:
33 http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/ur- bactnews/?entryId=5131

A) Fundusze ESI

A CLLD W SZCZEGÓŁACH:

33 działania szkoleniowe dla podmiotów lokalnych;
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IV) EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA (EWT)

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA:

EWT jest częścią EFRR i dlatego jej ogólnym celem jest
promowanie spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej. Szczegółowe cele różne dla każdej trzech
różnych form współpracy terytorialnej finansowanej
w ramach EWT:

33 promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia;

33 współpraca transgraniczna
33 współpraca ponadnarodowa
33 współpraca międzyregionalna
Ekologiczna turystyka, kultura i dziedzictwo naturalne
należą do działań, które mają sprzyjać wzrostowi
gospodarczemu generującemu nowe miejsca pracy
w kontekście strategii terytorialnych. Jest to efekt
aktywnej kampanii grupy Zieloni/WSE. Cele współpracy
transgranicznej uzupełniliśmy o integrację społeczną.
Budżet: 8,9 mld EUR (74% współpraca transgraniczna,
20% współpraca ponadnarodowa, 6% współpraca
międzyregionalna)

A) Fundusze ESI

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Podobnie jak inne działania finansowane w ramach
EFRR, programy EWT muszą spełniać nowy wymóg
koncentracji tematycznej. Co najmniej 80% środków
EFRR przeznaczanych na finansowanie programów
współpracy transgranicznej i ponadnarodowej będzie
skupione wokół maksymalnie czterech spośród
następujących celów tematycznych: badania naukowe
i innowacje, technologie informacyjno-komunikacyjne,
konkurencyjność MŚP, gospodarka niskoemisyjna,
dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem,
ochrona środowiska i efektywność energetyczna,
transport, zatrudnienie, włączenie społeczne
i przeciwdziałanie dyskryminacji, kształcenie i szkolenia,
potencjał instytucjonalny organów publicznych.
W dziedzinie współpracy międzyregionalnej na potrzeby
strategii współpracy wybrać można wszystkie powyższe
cele tematyczne. Poniżej przedstawiamy dodatkowe
i bardziej szczegółowe dziedziny interwencji dla różnych
rodzajów współpracy terytorialnej:

33 wspieranie mobilności pracowników, wspólnego
zatrudnienia lokalnego;
33 inicjatywy, usługi informacyjne i doradcze oraz wspólne
szkolenia;
33 promowanie integracji społecznej, walki z ubóstwem
i każdą formą dyskryminacji;
33 inwestycje w edukację, szkolenie i kształcenie
zawodowe;
33 wzmacnianie potencjału instytucjonalnego organów
publicznych i podmiotów oraz efektywnej administracji
publicznej.

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA:
33 wzmacnianie potencjału instytucjonalnego organów
publicznych i podmiotów oraz efektywnej administracji
publicznej poprzez opracowanie i koordynację strategii
makroregionalnych i strategii akwenu morskiego.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA WZMACNIAJĄCA POTENCJAŁ
INSTYTUCJONALNY ORGANÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTÓW ORAZ
EFEKTYWNĄ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ POPRZEZ:
33 rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy fachowej
w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju miast, w tym
powiązań między miastem i wsią;
33 promowanie wymiany doświadczeń w celu zwiększenia
skuteczności programów współpracy terytorialnej;
33 zwiększenie bazy dowodów w celu podniesienia
skuteczności polityki spójności i osiągnięcia celów
tematycznych.

„Europejska polityka w zakresie współpracy terytorialnej
jest jedną z najbardziej znanych i reprezentatywnych
strategii działania zmierzających do integracji
europejskiej i Parlament Europejski zadecydował
zdecydowaną większością głosów o jej wzmocnieniu,
tak by nabrała charakteru priorytetowego. Jesteśmy więc
bardzo rozczarowani arbitralnym podejściem państw
członkowskich, które traktują tę politykę jedynie jako
podlegającą korekcie zmienną”. // François Alfonsi

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Inicjatywy EWT realizowane są na podstawie programów
współpracy opracowywanych przez uczestniczące
państwa członkowskie. Uczestnicy wyznaczają jeden
organ zarządzający odpowiedzialny za przeprowadzenie
programu i publikację zaproszeń do składania wniosków.
Państwa członkowskie mogą także wybrać europejskie
ugrupowanie współpracy terytorialnej jako organ
zarządzający. Europejskie ugrupowanie współpracy
terytorialnej (EUWT) jest instrumentem współpracy
służącym ustanawianiu osobowości prawnej, która
umożliwia świadczenie usług przez organy publiczne.
Członkami EUWT mogą być państwa członkowskie,
władze regionalne lub lokalne, stowarzyszenia i każda
instytucja publiczna. Mimo że najważniejszą funkcją tych
podmiotów jest zarządzanie i wdrażanie finansowanych
przez UE programów współpracy terytorialnej, są
one uprawnione do prowadzenia działań w ramach
dowolnego innego programu finansowania lub działań
niefinansowanych ze środków UE.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

DODATKOWE INFORMACJE:

Trzy różne rodzaje EWT odnoszą się do trzech różnych
rodzajów terytoriów:

Oficjalna strona internetowa programów EWT:

33 Współpraca transgraniczna promuje zintegrowany
rozwój regionalny krajów bezpośrednio sąsiadujących
lub sąsiadujących przez morze na 2. poziomie NUTS*
w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich
lub między sąsiadującymi przez granicę regionami
w co najmniej jednym państwie członkowskim i jednym
państwie trzecim na zewnętrznych granicach Unii
oddzielonych od siebie maksymalnie o 150 km.
33 Współpraca ponadnarodowa dotyczy większych
terytoriów ponadnarodowych obejmujących partnerów
narodowych, regionalnych i lokalnych. Obejmuje regiony
na 3. poziomie NUTS i uwzględnia, gdzie to właściwe,
strategie makroregionalne i strategie akwenu morskiego.
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33 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
cooperation/index_en.cfm
Lista organów zarządzających i programów EWT w Twoim
kraju lub regionie:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
au- thority_en.cfm?pay=108&list=no
Komitet Regionów prowadzi rejestr wszystkich
istniejących inicjatyw EUWT i zapewnia wsparcie w
ich tworzeniu na platformie EUWT:
33 https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/
Pages/welcome.aspx

33 Współpraca międzyregionalna obejmuje całe terytorium
Beneficjenci współpracy transgranicznej
i ponadnarodowej muszą pochodzić z co najmniej
dwóch krajów uczestniczących, z których co najmniej
jeden musi być państwem członkowskim UE. Działanie
może być wdrożone w jednym kraju pod warunkiem
stwierdzenia transgranicznych lub ponadnarodowych
skutków lub korzyści. W działania w ramach współpracy
międzyregionalnej zaangażowani są beneficjenci
z co najmniej trzech krajów, z których przynajmniej dwa
to państwa członkowskie UE. Ogólnie rzecz biorąc, do
skorzystania ze środków EFRR uprawnionych jest wiele
różnych podmiotów:
33 instytucje samorządowe i organy administracji
publicznej
33 instytucje społeczne, kulturalne i edukacyjne
33 organizacje pozarządowe
33 przedsiębiorstwa, MŚP i stowarzyszenia
Kryteria kwalifikacyjne są szczegółowo przedstawiane
w odpowiednich programach współpracy i zaproszeniach
do składania wniosków publikowanych przez dany organ
zarządzający.

* Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych
(NUTS) to norma statystyczna opracowana przez Unię Europejską w celu
oznaczenia podziałów terytorialnych w państwach członkowskich UE. System
NUTS składa się z trzech poziomów, które przeważnie, ale nie zawsze
odpowiadają strukturze administracyjnej państw członkowskich.

© auremar/Shutterstock
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B) ZATRUDNIENIE I POLITYKA SPOŁECZNA
Przed państwami członkowskimi stoi obecnie wiele
wyzwań: wysoka stopa bezrobocia, kurcząca się siła
robocza, rosnące ubóstwo i wykluczenie społeczne
oraz coraz bardziej rozdrobniony rynek pracy. Kryzys
unaocznił wzajemną zależność i ścisłe powiązania między
gospodarkami państw europejskich a ich systemami
społecznymi. Mimo że główna odpowiedzialność za
rozwiązanie problemów społeczno-ekonomicznych
spoczywa na barkach państw członkowskich i regionów,
okazało się, że UE może wnieść w tym względzie istotny
wkład poprzez koordynację polityki, rozpoznanie obszarów
wymagających reformy, wsparcie modernizacji systemów
społecznych i inwestycje w społeczeństwa Europy.
W ramach budżetu UE na lata 2014–2020, unijna polityka
społeczna i zatrudnienia opiera się na 4 filarach, które
tworzą razem inicjatywę UE na rzecz zatrudnienia
i włączenia społecznego 2014–2020: Europejski Fundusz
Społeczny (patrz powyżej, część poświęcona polityce
spójności), nowy program na rzecz zatrudnienia i innowacji
społecznych (EaSI), Europejski Fundusz Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (EFPNP) oraz Europejski
Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG).

I) PROGRAM UE NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI
SPOŁECZNYCH (EASI)

EaSI to nowy program parasolowy, który łączy i rozszerza
trzy istniejące programy UE: program na rzecz zatrudnienia
i solidarności społecznej (PROGRESS), Europejskie
Służby Zatrudnienia (EURES) oraz mikrofinanse
i przedsiębiorczość społeczna (MF/SE). Za takim modelem
przemawia chęć zwiększenia spójności polityki, a co
za tym idzie, oddziaływania programów UE na reformy
w państwach członkowskich w sektorze zatrudnienia
i polityki społecznej na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym. Główną funkcją inwestycji realizowanych
w ramach tego programu jest opracowanie, przetestowanie
i rozszerzenie zakresu innowacyjnej polityki zatrudnienia
i polityki społecznej w celu promowania trwałego
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz ograniczenia
nierówności społecznych w społeczeństwach europejskich.
EaSI został zaprojektowany jako instrument uzupełniający
w stosunku EFS, który skupia się na finansowaniu
działań w projektach o wymiarze ogólnoeuropejskim,
nie zaś na konkretnych problemach regionalnych czy
krajowych. Nowym elementem jest to, że wśród inicjatyw

objętych finansowaniem istotną rolę odgrywają działania w
zakresie innowacji społecznych — każdego roku na ten cel
przeznaczonych zostanie 10–14 mld EUR.

1) PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I
SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ (PROGRESS)

Głównym celem programu PROGRESS jest promowanie
reformy polityki poprzez wspieranie szerokiego
spektrum działań mających na celu opracowanie,
testowanie i wdrażanie rozwiązań bieżących problemów
socjoekonomicznych w państwach członkowskich UE. Tym
sposobem program wnosi istotny wkład w osiągnięcie celów
Europa 2020 i stanowi sztandarową inicjatywę w dziedzinie
zatrudnienia i polityki społecznej. Dzięki inicjatywom grupy
Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim ze środków
PROGRESS finansowane mogą być także mniejsze projekty,
a włączenie społeczne pozostaje najważniejszym elementem
programu.
Budżet: 561 mln EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Z myślą o wsparciu eksperymentów w dziedzinie polityki
społecznej, promowaniu integracji społecznej i walki
z ubóstwem środki z programu PROGRESS w okresie
2014–2020 zostaną zainwestowane w następujące typy
działań:
33 analityczne (zbieranie dowodów, zapewnianie
prawidłowego i skutecznego stosowania prawa UE
w państwach członkowskich);
33 wzajemne uczenie się, zwiększanie świadomości
i rozpowszechnianie informacji [wzajemna weryfikacja
polityki w zakresie ochrony i integracji społecznej w różnych
krajach UE; wymiana dobrych praktyk i doświadczeń;
wyznaczanie wzorców publicznych służb zatrudnienia
(PSZ)];
33 wsparcie dla najważniejszych organizacji
pozarządowych i sieci

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

PROGRESS jest zarządzany przez Dyrekcję Generalną ds.
Zatrudnienia i Spraw Społecznych w Komisji Europejskiej,
która kieruje fundusze bezpośrednio do beneficjentów

„W negocjacjach przeprowadzonych przez Parlament
Europejski z Komisją Zieloni zdołali doprowadzić do
przekierowania tego programu przede wszystkim
w stronę walki z ubóstwem i integracji społecznej drogą
eksperymentów społecznych. Zadbaliśmy także o to, by
przywiązywano odpowiednią wagę do sytuacji młodych
ludzi, szczególnie tych, którzy nie są zatrudnieni, nie uczą
się ani nie odbywają stażu”.
// Karima Delli
w trybie zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do
składania ofert. Komisja tworzy trzyletnie programy prac,
w których określa działania planowane do finansowania,
procedury wyboru, zasięg geograficzny, grupy docelowe oraz
orientacyjne ramy czasowe realizacji. Maksymalny poziom
finansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, a wszelkie
wsparcie finansowe powyżej tego pułapu przydziela się jedynie
we właściwie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Wsparcia finansowego udziela się podmiotom z państw
członkowskich UE, państw EOG oraz państw członkowskich
EFTA, jak również niektórym państwom kandydującym lub
potencjalnie kandydującym do członkostwa w UE na podstawie
dwustronnych umów dotyczących ich udziału w programach
UE. Potencjalni beneficjenci finansowania:
33 organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej;
33 służby zatrudnienia;
33 krajowe urzędy statystyczne;
33 wyspecjalizowane instytucje przewidziane prawem UE;

33 partnerzy społeczni;

33 działania informacyjne i komunikacyjne służące
podnoszeniu świadomości na temat korzyści mobilności
geograficznej i zawodowej oraz działań i usług
świadczonych przez EURES.

33 organizacje pozarządowe
33 uczelnie i instytuty badawcze;
33 eksperci w dziedzinie oceny i analizy oddziaływania;

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

33 media.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu PROGRESS:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1082&langId=pl
Informacje Komisji Europejskiej o zaproszeniach
do składania ofert w dziedzinie zatrudnienia, spraw
społecznych i integracji społecznej:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=624&langId=pl

(2) EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA (EURES)

EURES to europejska sieć mobilności pracowników, która
pracownikom i osobom poszukującym pracy
w Europie dostarcza informacji na temat wolnych
stanowisk oraz wskazówek, jak wykorzystać swobodę
przepływu pracowników. W całej Europie działa sieć
ponad 850 doradców EURES. W portalu EURES znaleźć
można 1,5 miliona ofert pracy, a 150 000 poszukujących
pracy otrzymuje oferty zatrudnienia za pośrednictwem
EURES. Działania EURES skupiają się wokół 3 obszarów
tematycznych:
33 przejrzystości ofert pracy, podań o pracę i wszelkich
związanych z tym informacji dla osób ubiegających się o
zatrudnienie i pracodawców
33 tworzenia usług związanych z rekrutacją
i zatrudnianiem pracowników;
33 partnerstw transgranicznych
W ramach tego systemu, finansuje się instytucje publiczne
uczestniczące w programach i realizacji określonych
projektów. Z punktu widzenia grupy Zieloni/WSE ważne
jest, by funkcja sieci EURES nie ograniczała się wyłącznie
do pośrednictwa pracy, lecz by do jej podstawowych
zadań należały nadal partnerstwo transgraniczne,
budowanie potencjału i promowanie dostępu do godnej
pracy.
Budżet: 165 mln EUR

„W nowym programie EaSI zabezpieczyliśmy
finansowanie UE dla partnerstw transgranicznych EURES!
Na granicach państwowych jest coraz więcej pracowników
mobilnych, którzy potrzebują dostępu do europejskiego
rynku pracy. Zadaniem Europy jest informować ich
o przysługującym ich prawach i wskazywać właściwą
drogę w gąszczu różnych systemów społecznych —
wszystko to przy wsparciu UE!” // Elisabeth Schroedter

Działania w ramach programu EURES są zarządzane
bezpośrednio przez Komisję. Komisja przyjmuje
program prac na okres 3 lat, w którym określa działania
podlegające wsparciu, ich zasięg geograficzny, grupy
docelowe oraz orientacyjny termin realizacji wspieranych
działań. Aby ubiegać się o finansowanie, kwalifikujące
się organizacje muszą odpowiedzieć na zaproszenie
do składania wniosków i/lub ofert. Współfinansowanie
UE na podstawie zaproszenia do składania wniosków
nie przekracza na ogół 95% ogólnych wydatków
kwalifikowanych.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W programie uczestniczą wszystkie państwa
członkowskie plus Norwegia, Islandia, Liechtenstein
i Szwajcaria. Potencjalnymibeneficjentami finansowania
są:
33 organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej;

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

W ramach programu EURES finansowane są następujące
działania:
33 wielojęzyczna platforma cyfrowa i jej samoobsługowe
narzędzia do zestawiania wolnych miejsc pracy i ogłoszeń
o poszukiwaniu zatrudnienia;
33 opracowanie ukierunkowanych programów wspierania
mobilności mających na celu zapełnienie wolnych miejsc
pracy w przypadku stwierdzenia braków na rynku pracy
lub udzielenie pomocy pracownikom ze skłonnością do
mobilności, jeśli wynika to z jasno określonej potrzeby
ekonomicznej;
33 rozwój i działania partnerstw transgranicznych EURES,
w szczególności zapewnienie informacji, poradnictwa,
pośrednictwa pracy i usług w zakresie rekrutacji
pracownikom transgranicznym;
33 wzajemne uczenie się podmiotów EURES i szkolenie
doradców EURES, w tym doradców partnerstwa
transgranicznego EURES;

33 służby zatrudnienia;
33 społeczne organizacje partnerskie i inne
zainteresowane strony.

DODATKOWE INFORMACJE:

EURES – europejski portal mobilności pracowników:
33 https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=pl
Inne informacje dla poszukujących pracy:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?acro=job&lang=en&- catId=52&parentId=0
Inne informacje dla świeżo upieczonych absolwentów:
33 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?lang=en&acro=job&- catId=7576&parentId=52
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3) Twoja pierwsza praca z EURES-em

RODZAJE BENEFICJENTÓW:

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Program Twoja pierwsza praca z EURES-em to nowy
program mobilności pracowników, który młodym ludziom
w wieku od 18–30 lat i ich potencjalnym pracodawcom
zapewnia informacje i wskazówki na temat możliwości
odbycia stażu i praktyki zawodowej w UE oraz na temat
dostępnych miejsc pracy w sektorach odczuwających
niedobór siły roboczej, takich jak sektor ICT.

33 osoby poszukujące pracy w wieku 18–30 lat,
obywatele UE, legalnie zamieszkujący w kraju UE

33 zwiększanie dostępu do mikrofinansów
i ich dostępności;

33 pracodawcy, którzy: prowadzą legalnie założoną
działalność gospodarczą w kraju UE, poszukujący
pracowników o określonym profilu, których nie
mogą znaleźć w swoim kraju, oferujący co najmniej
6-miesięczne umowy o pracę z płacą i warunkami
zgodnymi z krajowymi przepisami prawa pracy.

33 osoby w trudnym położeniu, które straciły pracę,
którym grozi utrata pracy, które mają trudności w wejściu
czy powrocie na rynek pracy, którym grozi wykluczenie
społeczne lub są wykluczone społecznie oraz osoby,
które znajdują się w trudnej sytuacji pod względem
dostępu do konwencjonalnego rynku kredytowego, lub
chcą rozpocząć bądź rozwinąć działalność własnego
mikroprzedsiębiorstwa;

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Dla młodych ludzi program oferuje:
33 wsparcie w zakresie kojarzenia ofert zatrudnienia
i pośrednictwa pracy
33 finansowanie kosztów przejazdu na rozmowę
w sprawie pracy lub przeprowadzki za granicę w celu
podjęcia nowej pracy
33 szkolenie (języki, umiejętności miękkie)
Dla pracodawców program oferuje:
33 Pomoc przy rekrutacji
33 Małe i średnie przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające
do 250 pracowników) mogą ubiegać się o wsparcie
finansowe na pokrycie kosztów szkolenia nowo
zatrudnionych pracowników i pomoc organizacyjną

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Inicjatywa Twoja pierwsza praca z EURES-em opiera
się na wsparciu z krajowych biur pośrednictwa pracy.
Realizacją programu kierują regionalne lub krajowe służby
zatrudnienia uczestniczące w programach EURES.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W programie uczestniczą wszystkie państwa
członkowskie plus Norwegia, Islandia, Liechtenstein
i Szwajcaria.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu Twoja pierwsza
praca z EURES-em:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=993&langId=pl
Lista punktów kontaktowych:
33 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10329&langId=en

4) Mikrofinanse i przedsiębiorczość społeczna (MF/SE)

MF/SE to program mający na celu pomoc osobom, które
mają problem z uzyskaniem kredytu na tradycyjnym
rynku bankowym w rozpoczęciu działalności własnego
mikroprzedsiębiorstwa poprzez lepszy dostęp do
mikrofinansów. W tym celu instrument MF/SE wspiera
zakładanie instytucji mikrokredytowych z budowaniem
zdolności i promuje rozwój rynku inwestycji społecznych.
Do roku 2016 równolegle z nowym programem MF/SE
funkcjonował będzie nadal instrument mikrofinansowy
„Progress”. Poprzedni program umożliwia wybranym
dostawcom mikrokredytów w UE powiększenie skali
działalności kredytowej poprzez udzielanie gwarancji
i zapewnienie finansowania.
Budżet: 193 mln EUR

33 mikroprzedsiębiorstwa w fazie rozruchu
33 lub rozwoju, szczególnie
33 mikroprzedsiębiorstwa które zatrudniają osoby
w trudnym położeniu;
33 budowa potencjału instytucjonalnego dostawców
mikrokredytów;
33 wspieranie i rozwój rynku inwestycji społecznych oraz
ułatwianie dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw
społecznych poprzez udostępnianie instrumentów
kapitałowych, quasikapitałowych i kredytowych oraz
dotacji w kwocie do 500 000 EUR dla przedsiębiorstw
społecznych o obrotach rocznych nieprzekraczających
30 mln EUR lub całkowitym rocznym saldzie
nieprzekraczającym 30 mln EUR, które same w sobie nie
są zbiorowym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

W ramach ME/SE udzielane jest wsparcie w zakresie
mikrofinansów i przedsiębiorstw społecznych, w tym
budowy potencjału instytucjonalnego, w szczególności
poprzez instrumenty finansowe i dotacje. Program
nie zapewnia bezpośrednio mikrokredytów osobom
indywidualnym, lecz umożliwia zwiększenie do nich
dostępu w UE za pośrednictwem dostawców takich
mikrokredytów.
Komisja tworzy trzyletnie programy prac, w których
określa się działania planowane do finansowania,
procedury wyboru, zasięg geograficzny, grupy docelowe
oraz orientacyjne ramy czasowe realizacji.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
Uczestnictwo w MS/SE jest otwarte dla podmiotów
publicznych i prywatnych:
33 ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym
lub lokalnym z państw członkowskich UE, państw EOG
oraz państw członkowskich EFTA, jak również niektórych
państw kandydujących lub potencjalnie kandydujących
do członkostwa w UE na podstawie dwustronnych umów
dotyczących ich udziału w programach UE.
33 oraz które dostarczają w tych krajach środków
mikrofinansowych dla osób i mikroprzedsiębiorstw lub
finansowania dla przedsiębiorstw społecznych.

DODATKOWE INFORMACJE:

pomocy w zarządzaniu budżetem. Problem poważnego
niedożywienia w UE idzie w parze ze znacznym
marnotrawieniem żywności. Grupa Zieloni/WSE odegrała
znaczącą rolę w tym, by program przyczyniał się do
zapobiegania marnotrawieniu żywności i ograniczania
tego zjawiska. Koszty zbiórki, transportu, magazynowania
i dystrybucji darów żywnościowych oraz związanych z
tym kampanii uświadamiania społecznego prowadzonych
przez organizacje partnerskie podlega obecnie
finansowaniu ze środków EFPNP. Rozwiązanie to pomoże
bankom żywności w uniezależnieniu się od pomocy UE i
poprawie oddziaływania na środowisko.
Budżet: 3,5 mld EUR

Oficjalna strona internetowa MF/SE:

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1084&langId=pl

33 Finansowanie wsparcia państw członkowskich dla
programów obejmujących okres 2014–2020 i dostarczanie
żywności osobom najbardziej potrzebującym oraz ubrań
i innych dóbr podstawowych (takich jak: obuwie, mydło i
szampon) osobom w trudnym położeniu materialnym

Listę obecnych dostawców mikrokredytów można znaleźć
na stronie:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=983&langId=pl

II) EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
(EFPNP)

Celem funduszu jest wzmocnienie spójności społecznej
poprzez przyczynianie się do zmniejszania ubóstwa oraz
ostateczne wyeliminowanie najgorszych form ubóstwa,
mających największy wpływ na wykluczenie społeczne,
takich jak: bezdomność, ubóstwo dzieci i niedobór
żywności. Fundusz ten nie ma jednak na celu zastąpienia
strategii przyjętych przez państwa członkowskie w celu
zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Ze środków programu finansuje się zakup żywności,
ubrań i innych dóbr podstawowych dla osób w trudnym
położeniu materialnym. Wsparcie będzie udzielane
poprzez wkład w programy pomocy najbardziej
potrzebującym realizowane przez państwa członkowskie.
Fundusz promował będzie także inne działania
zmierzające do integracji społecznej osób najbardziej
potrzebujących. Będzie ona polegać m.in. na
poradnictwie w zakresie korzystania z pomocy
społecznej, np. programów poszukiwania mieszkań
socjalnych, programów integracji społecznej lub

33 wsparcie dla działań związanych ze zbiórką,
transportem, magazynowaniem i dystrybucją darów
żywnościowych w celu
33 zwiększenia i zróżnicowania dostaw żywności dla
osób najbardziej potrzebujących, a także zmniejszenia
marnotrawienia żywności i zapobiegania temu zjawisku
33 działania mające na celu zwiększenie integracji
społecznej osób najbardziej potrzebujących

„Próbujemy doprowadzić do tego, by Europejski Fundusz
Pomocy Najbardziej Potrzebującym docierał do osób
będących w największej potrzebie. Udało nam się objąć
finansowaniem nie tylko bezpośredni zakup żywności,
ale także mechanizmy, z których mogą korzystać banki
żywności do zbiórki i dystrybucji dodatkowych darów
żywnościowych. Fundusz może również służyć
finansowaniu działań informacyjnych, pozwalających
na dotarcie do potencjalnych darczyńców. Pomoże to
zróżnicować dostawy żywności dla osób najbardziej
potrzebujących, zmniejszając jednocześnie skalę
marnotrawienia żywności”. // Marije Cornelissen

33 pomoc beneficjentom w jak najbardziej efektywnym
wykorzystaniu lokalnych łańcuchów dostaw żywności
33 należy zwrócić uwagę, w odniesieniu do
pozarządowych organizacji partnerskich, że następujące
koszty poniesione i działania wykonane przez organizacje
partnerskie podlegają wsparciu ze środków EFPNP:
33 koszty zbiórki, transportu, magazynowania i dystrybucji
darów żywnościowych oraz związanych z nimi kampanii
uświadamiania społecznego,
33 koszty działań towarzyszących polegających na
udzielaniu, bezpośrednio lub na podstawie umów o
współpracy, żywności lub pomocy żywnościowej albo
materialnej.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Za wykonanie EFNPN odpowiadają państwa członkowskie
lub władze regionalne. Na podstawie programów
operacyjnych pieniądze przekazywane są w formie dotacji
zakwalifikowanym organizacjom partnerskim. Fundusz
wykonywany będzie w ścisłej współpracy z organizacjami,
które mają doświadczenie w pomaganiu osobom
najbardziej potrzebującym na miejscu. W ten sposób
wydatkowanie środków będzie bardziej efektywne i lepiej
dostosowane do potrzeb osób najbardziej potrzebujących.

B) ZATRUDNIENIE I POLITYKA SPOŁECZNA
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B) Polityka społeczna i zatrudnienia
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KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
Rodzaje podmiotów uprawnionych do korzystania ze
wsparcia ze środków EFPNP
33 Instytucje publiczne
33 Organizacje pozarządowe i charytatywne
33 Organizacje społeczne

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenie Komisji Europejskiej:
33 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes

III) EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI (EFG)
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

EFG to instrument jednorazowej pomocy dla pracowników
w UE, którzy stracili pracę z powodu zamykania dużych
przedsiębiorstw lub przeniesienia miejsca produkcji
w wyniku globalizacji. Co roku przeznacza się do 500 mln.
EUR, aby pomóc w takich przypadkach w zapewnieniu
właściwego poradnictwa zawodowego, poszukiwaniu pracy
i szkoleń. Grupie Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim
udało się doprowadzić do tego, by wspierane finansowo
działania na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie
EFG odzwierciedlały zwrot w stronę gospodarki bardziej
efektywnej pod względem wykorzystania zasobów
i bardziej ekologicznej. Ponadto dzięki naszej inicjatywie
do finansowania ze środków EFG kwalifikować się będą
również osoby pracujące na zasadzie samozatrudnienia
i czasowi pracownicy agencyjni.
Budżet: 500 mln EUR rocznie

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:
EFG finansuje:

33 pomoc w poszukiwaniu pracy
33 doradztwo zawodowe
33 indywidualnie dostosowane szkolenie i przeszkolenie
33 mentoring
33 promowanie przedsiębiorczości
33 dodatki za uczestnictwo w programach uczenia się przez
całe życie i działaniach szkoleniowych

EFG nie zastępuje środków opieki społecznej, takich jak
renty czy zasiłki dla bezrobotnych. Pozostaję one w gestii
państw członkowskich.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Wnioski o przyznanie wsparcia z EFG muszą być
składane do Komisji Europejskiej przez państwa
członkowskie. Jednak inicjatywa ubiegania się o takie
wsparcie może pochodzić od podmiotów na poziomie
regionalnym, czyli od danej gminy czy regionu, partnerów
społecznych czy pracowników.
Poszczególni pracownicy mogą skorzystać poprzez
udział w programach wsparcia ustanowionych przez
rządy krajowe i wspieranych ze środków EFG. Państwa
członkowskie mogą delegować świadczenie usług
finansowanych w ramach EFG na wyspecjalizowane
podmioty, takie jak instytucje szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

Listę osób do kontaktu w każdym państwie członkowskim
można znaleźć na stronie:
33 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=581&langId=pl
Komisja chce zachęcić do składania wniosków
kwalifikujących się do wsparcia, dlatego jest
przygotowana do udzielania pomocy i wszelkiego
rodzaju wskazówek przed złożeniem formalnego
wniosku. Z Komisją Europejską można skontaktować się
bezpośrednio pod adresem:
33 EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

„Priorytetowym zadaniem Zielonych jest walka
z bezrobociem. Polityka gospodarcza UE musi ulec
fundamentalnej zmianie w celu poprawy perspektyw
zatrudnienia, natomiast EFG może zapewnić pracownikom
zindywidualizowane wsparcie, w przypadku gdy padają oni
ofiarą masowych zwolnień. Starania Zielonych koncentrują
się na tym, by pracownicy, którzy stracili pracę,
otrzymywali nowe możliwości zatrudnienia w sektorach,
przed którymi stoją perspektywy rozwoju, nie zaś
w sektorach nieekologicznych, którym grożą kolejne
redukcje zatrudnienia. Dzięki właściwemu wykorzystaniu
środków z EFG pracownicy powinni uzyskać kwalifikacje
i wsparcie potrzebne do tego, by taka transformacja
ekologiczna przebiegała zgodnie z zasadami
sprawiedliwości społecznej”. // Marije Cornelissen
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c) KULTURA, EDUKACJA, MŁODZIEŻ

c) KULTURA.EDUKACJA.MŁODZIEŻ

i) Kreatywna Europa

Kreatywna Europa jest nowym parasolowym programem UE
służącym do finansowania działań w obszarze kultury
i mediów. Jest on kontynuacją programów MEDIA 2007–
2013 i Kultura 2007–2013, które będą nadal funkcjonować
jako podprogramy,
do których dodano nowy komponent międzysektorowy.
Główną motywacją do stworzenia bardziej zintegrowanego
modelu programowania ma być skuteczniejsze wsparcie
beneficjentów z sektorów kulturalnych i kreatywnych,
tak by uwypuklić ich wymiar międzynarodowy, a przez
to zwiększyć ich konkurencyjność. Komisja w swoim
wniosku dotyczącym nowego programu, podkreśliła
de facto koncepcję ukierunkowaną w większym
stopniu na rynek i wzrost gospodarczy, która preferuje
większych graczy. W drodze negocjacji Parlamentowi
Europejskiemu, w tym w szczególności grupie Zieloni/
WSE w Parlamencie Europejskim, udało się przeforsować
szerszy dostęp do poszczególnych linii tematycznych
programu, ochronę mniejszych projektów i aktywniejsze
promowanie różnorodności kulturowej i językowej widzianej
jako bogactwo Europy, a nie przeszkoda w postaci
rozdrobnionego rynku.
Budżet: 1,462 mld EUR (56% podprogram MEDIA, 31%
podprogram Kultura, 13% komponent międzysektorowy

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Finansowanie w ramach programu Kreatywna Europa
zmierza zasadniczo do tworzenia europejskiej wartości
dodanej.
Przekłada się to na spełnienie jednego lub kilku spośród
poniższych kryteriów:
33 charakter ponadnarodowy
33 promowanie współpracy ponadnarodowej
33 ekonomia skali i masa krytyczna, której sprzyja wsparcie
Unii, tworzenie mechanizmu generowania dodatkowych
funduszy;
33 zapewnienie równych warunków gry w europejskich
sektorach kulturalnych i kreatywnych
Środki wsparcia określa się dodatkowo odrębnie dla
każdego podprogramu.

33 tworzenia systemów wspierania;
33 dystrybucji europejskich filmów nienarodowych oraz
sprzedaży za granicą;
33 ułatwianie obiegu filmów europejskich na całym
świecie i filmów międzynarodowych w Unii na wszystkich
platformach dystrybucji;
33 wyświetlanie znacznej części nienarodowych filmów
europejskich przez sieć europejskich operatorów kin;
33 inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność
europejskich dzieł audiowizualnych;
„Przed nami trudne czasy i wielkie wyzwania;
Unia Europejska radzi sobie z nimi na różne sposoby
przy użyciu różnych strategii. Nowy program Kreatywna
Europa jest częścią tej strategii. Potrzebna jest nam
zróżnicowana kultura istotnie sprzyjająca integracji
społecznej, wzmacniająca pozycję podmiotów
kulturotwórczych i społeczeństwa obywatelskiego w celu
kształtowania przyszłości Unii Europejskiej”.
// Helga Trüpel

PROGRAM MEDIA

Podprogram MEDIA zapewnia wsparcie w następujących
obszarach:
33 rozwój kompleksowej oferty działań szkoleniowych;
33 rozwój (w fazie tworzenia) europejskich dzieł
audiowizualnych, w szczególności filmów i programów
telewizyjnych oraz dzieł interaktywnych, takich jak gry wideo
i multimedia, o zwiększonym zasięgu transgranicznym;
33 działania zmierzające do wspierania europejskich
producentów audiowizualnych poprzez wspieranie
dystrybucji;
33 działania pomagające łączyć europejskich
i międzynarodowych współproducentów lub zapewniające
pośrednie wsparcie dla dzieł audiowizualnych stanowiących
koprodukcję międzynarodową;
33 ułatwianie dostępu do profesjonalnych imprez
handlowych i rynków dzieł audiowizualnych oraz
stosowanie internetowych narzędzi biznesowych na terenie
Unii i poza nią;

33 działania zmierzające do promowania filmoznawstwa
i poprawy zainteresowania europejskimi dziełami
audiowizualnymi i wiedzy o takich dziełach;
33 innowacyjne działania testujące nowe modele i
33 narzędzia biznesowe w obszarach, w których mogą być
wprowadzone i stosowane technologie cyfrowe.

PROGRAM KULTURA

Podprogram KULTURA zapewnia wsparcie
w następujących obszarach:
33 ponadnarodowe projekty współpracy łączące organizacje
działające w obszarze kultury i dziedzin kreatywnych
z różnych krajów w celu realizacji działań sektorowych
i międzysektorowych;
33 działania organizacji działających w obszarze kultury
i dziedzin kreatywnych z różnych krajów;
33 działania organizacji („platform”) z powołaniem
europejskim sprzyjających rozwojowi nowych talentów
i stymulujących ponadnarodową mobilność podmiotów
działających w obszarze kultury i dziedzin kreatywnych oraz
obieg dzieł, które mogą wywierać istotny wpływ na sektory
kulturalne i kreatywne i przynosić trwałe skutki;
33 przekład literacki i promowanie przetłumaczonych dzieł;
33 specjalne działania opracowane w celu uwidaczniania
bogactwa i różnorodności kultur europejskich oraz
stymulowania dialogu międzykulturowego i wzajemnego
zrozumienia, w tym unijne nagrody w dziedzinie kultury,
europejskie stolice kultury i znak dziedzictwa europejskiego.
33 Działania te mają wspierać przede wszystkim projekty
typu non-profit.
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KOMPONENT MIĘDZYSEKTOROWY

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

II) ERASMUS + (EDUKACJA, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ, SPORT)

Moduł Kreatywna Europa składa się z dwóch elementów:

Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję
Europejską. Publikuje ona roczny plan prac, w którym
opisuje działania przeznaczone do finansowania w danym
roku w ramach trzech komponentów programu. Określa
kwotę, która zostanie wydatkowana, działania objęte
finansowaniem i orientacyjny harmonogram realizacji.

Erasmus+ jest głównym narzędziem finansowania Komisji
w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w okresie
2014–2020. Jest to następca 7 istniejących programów
UE, a jego zintegrowany charakter ma ułatwiać udział
organizacjom i osobom prywatnym. Erasmus+ obejmuje
szeroki wachlarz działań w następujących dziedzinach:

33 mechanizmu gwarancji oraz finansowania polityki
współpracy ponadnarodowej.

c) KULTURA.EDUKACJA.MŁODZIEŻ

Celem instrumentu gwarancji dla sektorów kulturalnych
i kreatywnych jest:
33 ułatwianie dostępu do finansowania dla MŚP oraz mikro-,
małych i średnich
33 organizacji z sektorów kulturalnych i kreatywnych;
33 zwiększanie zdolności uczestniczących w programie
pośredniczących podmiotów finansowych do oceny
ryzyka związanego z MŚP oraz mikro-, małymi i średnimi
organizacjami w sektorach kulturalnych i kreatywnych oraz
realizowanymi przez nie projektami, w tym dzięki pomocy
technicznej, tworzeniu baz wiedzy i budowaniu sieci
kontaktów.
Celem polityki współpracy ponadnarodowej jest wsparcie:
33 ponadnarodowej wymiany doświadczeń i know-how
dotyczących nowych modeli biznesu i zarządzania,
wzajemnego uczenia się i budowania sieci kontaktów i
współpracy wśród organizacji kulturalnych i twórczych oraz
decydentów związanych z rozwojem sektorów kulturalnych i
kreatywnych, promując, gdzie to właściwe, budowę cyfrowej
sieci kontaktów i współpracy;
33 zbierania danych rynkowych, badań, analiz rynku pracy
i poszukiwanych kwalifikacji, analizy europejskiej i krajowej
polityki w zakresie kultury, wspierania badań statystycznych
na podstawie instrumentów i kryteriów specyficznych dla
każdego sektora oraz ocen, w tym pomiarów wszystkich
aspektów oddziaływania programu;
33 regulowania opłat za uczestnictwo Unii w Europejskim
Obserwatorium Audiowizualnym z myślą o zbieraniu danych
i analizie w sektorze audiowizualnym;
33 testowania nowych międzysektorowych biznesowych
koncepcji finansowania, dystrybucji i urynkowienia
działalności twórczej;
33 konferencji, seminariów i dialogu politycznego, w tym
33 w dziedzinie kulturo- i medioznastwa, promując, gdzie to
właściwe, budowę cyfrowej sieci kontaktów i współpracy;
33 punktów kontaktowych ds. programu Kreatywna Europa,
o których mowa w art. 16 oraz realizacji ich zadań.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Ogólnie do finansowania uprawnione są następujące
rodzaje podmiotów:
33 organizacje pozarządowe
33 organizacje kulturalne
33 przedsiębiorstwa
33 stowarzyszenia
Osoby indywidualne nie kwalifikują się do bezpośredniego
finansowania ze środków programu Kreatywna Europa.
W przypadku mechanizmu gwarancji (który zacznie
działać dopiero w 2016 r.), kryteria kwalifikacji i wyboru
pośredniczących podmiotów finansowych oraz podmiotów
odpowiedzialnych za budowę potencjału, zostaną
określone w rocznym programie prac. Dodatkowe
informacje na temat warunków kwalifikacji podmiotów
podano w odpowiednich zaproszeniach do składania
wniosków i ofert.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa Kreatywnej Europy:
33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
index_en.htm
Lista wszystkich punktów kontaktowych ds. programu
Kreatywna Europa w państwach członkowskich:

33 edukacja i szkolenia w perspektywie uczenia się
przez całe życie, w tym kształcenie szkolne (Comenius),
szkolnictwo wyższe (Erasmus), międzynarodowe szkolnictwo
wyższe (Erasmus Mundus), kształcenie i szkolenia
zawodowe (Leonardo da Vinci) i kształcenie dorosłych
(Grundtvig);
33 młodzież (Młodzież w działaniu), szczególnie
w kontekście uczenia się nieformalnego i pozaformalnego;
33 sport.
Nowym instrumentem w dziedzinie edukacji i szkoleń jest
mechanizm gwarancji kredytów studenckich. Instrument
ten ma na celu ułatwienie studentom udział w programach
studiów magisterskich w innym kraju uczestniczącym w
programie poprzez udostępnianie kredytów na pokrycie
części związanych z tym kosztów.
Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim była
aktywnym uczestnikiem debaty na temat ustanowienia
tego narzędzia w celu poprawy mobilności w UE przy
jednoczesnej gwarancji korzystnych warunków spłaty
zaciągniętych przez studentów kredytów.
Budżet: 14,7 mld EUR (77,5% edukacja i szkolenia, 10%
młodzież, 3,5% instrument gwarancji kredytów studenckich,
1,9% Jean Monnet, 1,8 % sport, reszta na administrację
i koszty operacyjne)

33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków w ramach
programu Kreatywna Europa można znaleźć na stronie:

33 mobilność studentów na wszystkich poziomach
szkolnictwa wyższego oraz studentów, uczniów i stażystów
w kształceniu i szkoleniach zawodowych; mobilność
pracowników w krajach uczestniczących w programie;

33 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/
index_en.htm

W obszarze edukacji i szkoleń, program wypełnia swoje cele
poprzez następujące rodzaje zadań:

33 strategiczna współpraca partnerska między organizacjami
lub

31

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

33 wdrożenie założeń unijnej polityki w dziedzinie edukacji
i szkoleń; realizacja w państwach uczestniczących unijnych
narzędzi przejrzystości i uznawania; dialog polityczny
z zainteresowanymi podmiotami europejskimi;
33 promowanie nauczania i badań w dziedzinie integracji
europejskiej (działania Jean Monnet)
33 Komponent Młodzież promuje następujące działania:
33 mobilność ludzi młodych w ramach działań związanych
z kształceniem nieformalnym i pozaformalnym między
uczestniczącymi krajami oraz osób działających aktywnie
w dziedzinie pracy z młodzieżą i w organizacjach
młodzieżowych, a także młodych liderów;
33 strategiczne partnerstwa mające na celu tworzenie
i realizację wspólnych inicjatyw, w tym inicjatyw związanych
z młodzieżą i obywatelstwem;
33 informatyczne platformy wsparcia pozwalające na
wzajemne uczenie się, pracę z młodzieżą opartą na wiedzy,
wirtualną mobilność i wymianę dobrych praktyk;
33 wdrożenie założeń unijnej polityki wobec ludzi młodych
poprzez otwartą metodę koordynacji i wdrażania; realizacja
unijnych narzędzi przejrzystości i uznawania;
33 wsparcie dla ogólnoeuropejskich sieci i europejskich
młodzieżowych organizacji pozarządowych;
33 dialog polityczny z odpowiednimi podmiotami
europejskimi i zorganizowany dialog z młodymi ludźmi;
33 Europejskie Forum Młodych, centra zasobów na rzecz
rozwoju pracy z młodzieżą i punkty sieci Eurodesk.
33 Działania w dziedzinie sportu obejmą:
33 promowanie wolontariatu sportowego wraz z integracją
społeczną, równością szans i podnoszeniem świadomości
na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia;
33 promowanie wsparcia dla dobrego zarządzania w sporcie
i podwójnych karier sportowców;

Instrument Gwarancji Pożyczek Studenckich zapewnia
częściowe zabezpieczenie ryzyka ponoszonego przez
pośredniczące podmioty finansujące w celu udostępnienia
kredytów studenckich na jak najbardziej korzystnych
warunkach.
Komisja Europejska zarządza programami objętymi
instrumentem Erasmus+, ustala ich priorytety oraz
ukierunkowuje i ocenia ich realizację. Scentralizowane
działania w ramach programu Erasmus+ realizowane
są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego. Agencja ta odpowiada za
publikację zaproszeń do składania wniosków i rozpatruje
wnioski o dotacje.
Ze względu na szczególne kompetencje państw
członkowskich w zakresie edukacji, większość programów
w ramach instrumentu Erasmus+ wdrażanych jest
jednak przez agencje krajowe, które — będąc bliżej
beneficjentów — potrafią się lepiej dostosować do
warunków danego kraju. Każde z uczestniczących państw
wyznacza jedną agencję, która działa jako łącznik między
Komisją a organizacjami uczestniczącymi w programach.
Instrument Gwarancji Pożyczek Studenckich będzie
zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
i wdrażany przez pośredniczące podmioty finansujące,
takie jak banki, krajowe lub regionalne instytucje
kredytowania studentów lub inne uznane instytucje
finansowe. Ma to na celu wybranie pośredniczącego
podmiotu finansującego z każdego uczestniczącego kraju.
Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania
tego instrumentu można znaleźć w załączniku II do
rozporządzenia Erasmus+.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Program Erasmus+ jest otwarty dla wszystkich państw
członkowskich UE i krajów partnerskich określonych w art.
24 rozporządzenia Erasmus+. Z programów Erasmus+
korzystać mogą dwa rodzaje podmiotów: dowolny organ
prywatny i publiczny działający w obszarze edukacji,
szkoleń, młodzieży i sportu (w tym grupy młodych ludzi
wykonujących pracę z młodzieżą, ale niekoniecznie w
szeregach organizacji młodzieżowych, określane także
jako nieformalne grupy młodych ludzi).
33 uczestnicy, tj. osoby uczestniczące w programie.
Mogą to być studenci, uczestnicy szkoleń, stażyści,
uczniowie, kształcący się dorośli, młodzi ludzie,

wolontariusze, profesorowie, nauczyciele, trenerzy, osoby
pracujące z młodzieżą itp. (program ten nie dotyczy osób
poszukujących pracy, które są objęte finansowaniem z
EFS). Warunki uczestnictwa zarówno w odniesieniu do
uczestników indywidualnych, jak i organizacji, zależą od
kraju, w którym zamieszkują lub działają.

DODATKOWE INFORMACJE:

Komisja Europejska — Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i
Kultury (DG EAC)
33 http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Komisja Europejska — Agencja Wykonawcza ds.
Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
33 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Lista agencji krajowych
33 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
national-agencies_pl.htm
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instytucjami zaangażowanymi w kształcenie i szkolenia;
partnerska współpraca między światem pracy a instytucjami
prowadzącymi kształcenie i szkolenia;
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III) EUROPA DLA OBYWATELI

Programowi Europa dla Obywateli przyświecają dwa
podstawowe cele: 1) Pielęgnowanie pamięci europejskiej
poprzez stymulowanie debat, rozważań i sieci kontaktów
poświęconych historii, tożsamości i celom Unii oraz
2) demokratyczne zaangażowanie i obywatelskie
uczestnictwo poprzez promowanie lepszego zrozumienia
procesu tworzenia polityki UE i dalszego rozwoju szans
na udział obywatelski na poziomie Unii. Ponadto,
program wspiera działania horyzontalne służące analizie,
rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników projektów.
Grupa Zieloni/WSE prowadziła aktywną kampanię
na rzecz rozszerzenia zakresu programu Europa dla
Obywateli. Uważamy, że odgrywa on ważną rolę w
procesie kształtowania bardziej demokratycznej
i obywatelskiej Unii. Obcięcie budżetu
i zakresu działań programu w bieżącym okresie należy
traktować w kategoriach niewykorzystanej szansy.
Uważamy, że obecny budżet jest za mały wobec
ogromnego potencjału, jaki niesie z sobą tego rodzaju
wsparcie Komisji.
Budżet: 186 mln EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

1. Dotacje na działania zapewniają finansowanie
projektom o ograniczonym czasie trwania, w którym
realizowane są zaproponowane konkretne zadania.
Wszystkie działania finansowane w ramach tego
programu muszą mieć wymiar europejski lub muszą być
realizowane na zasadzie ponadnarodowej:
33 Komponent pamięci europejskiej wspiera działania,
które promują rozważania na temat różnorodności
kulturowej Europy i jej wspólnych wartości. Z tego
źródła finansuje się projekty poświęcone rozważaniom
na temat przyczyn powstawania reżimów totalitarnych
we współczesnej historii Europy (szczególnie,
ale nie wyłącznie, nazizmu, który doprowadził do
Holokaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów
komunistycznych) oraz upamiętnieniu ofiar zbrodni
popełnianych przez te reżimy. Projekty mogą odnosić się
także do innych decydujących i przełomowych momentów
we współczesnej historii Europy. Preferowane będą
koncepcje promujące tolerancję, dialog międzykulturowy
i pojednanie na podstawie wzajemnego zrozumienia.

Ze środków komponentu Demokratyczne zaangażowanie
i uczestnictwo obywatelskie finansowane są następujące
działania:
33 Projekty miast partnerskich łączące obywateli
33 sieci miast, które współpracują nad wspólnym tematem
w dłuższym okresie
33 projekty promujące uczestnictwo obywatelskie,
które łączą obywateli w działaniu mającym bezpośredni
związek z polityką UE i dają możliwość udziału w procesie
tworzenia polityki UE
2. Dotacje operacyjne zapewniają wsparcie finansowe na
normalne funkcjonowanie i działalność danej organizacji.
33 W kategorii pamięci europejskiej do uzyskania dotacji
operacyjnych kwalifikują się organizacje zajmujące się
analizą przyczyn powstawania reżimów totalitarnych
we współczesnej historii oraz innych decydujących
i przełomowych momentów w najnowszej historii Europy.

„Program jest niezwykle cenną inicjatywą,
gdyż pozwala obywatelom działać w wymiarze
transgranicznym i odgrywać aktywną rolę w budowaniu
zintegrowanej Europy. Sprzyja on tolerancji, dialogowi
międzykulturowemu i prawdziwemu obywatelstwu
europejskiemu”.
// Helga Trüpel

33 W kategorii zaangażowania demokratycznego
i uczestnictwa obywatelskiego do uzyskania dotacji
operacyjnych kwalifikują się organizacje działające
na rzecz udziału obywateli w życiu demokratycznym
UE, począwszy od demokracji na szczeblu lokalnym
po uprawnienie obywateli do odgrywania pełnej roli
w kształtowaniu polityki UE.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Program i większość działań są zarządzane centralnie
przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego. Fundusze z programu Europa
dla obywateli alokuje się w postaci dotacji i zamówień
publicznych. Komisja publikuje roczne programy prac,
które zawierają dodatkowe informacje na temat celów,
metod wdrażania, planowanej kwoty finansowania,
poziomu współfinansowania, opis wspieranych działań
i orientacyjny czas realizacji.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Finansowanie dostępne jest dla wszystkich podmiotów
promujących obywatelstwo i integrację europejską, w
szczególności dla:

33 władz lokalnych i regionalnych
33 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie
młodzieży, kultury i edukacji
33 instytucji badawczych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu:
33 http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Punkty kontaktowe programu Europa dla obywateli w
każdym państwie członkowskim:
33 http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-forcitizens-programme/the-europe-for-citizens-programmein-the- member-states/index_en.htm
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IV) ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
W okresie 2014–2020 UE inicjuje działanie nowego
instrumentu finansowania zwanego COSME,
mającego wspierać konkurencyjność przedsiębiorstw,
w tym MŚP. Jedna z jego sekcji, wsparcie dla
przedsiębiorców, obejmuje inicjatywę polegającą
na udzielaniu pomocy młodym przedsiębiorcom
poprzez finansowanie możliwości uczenia się od
doświadczonego przedsiębiorcy zagranicznego
prowadzącego małą firmę. Program ma przynieść
obopólne korzyści, pozwalając obu stronom na
korzystanie z wymiany: młody przedsiębiorca ma
okazją zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia
małej firmy, a przedsiębiorca goszczący zyskuje nowe
perspektywy, potencjalnych partnerów zagranicznych
i wiedzę na temat nowych rynków dla swojej
działalności.

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Działania młodego przedsiębiorcy mogą polegać na
przykład na:
33 przyglądaniu się metodom przedsiębiorcy
goszczącego; badaniu rynku i tworzeniu nowych
możliwości biznesowych;
33 opracowywaniu projektów;
33 spojrzeniu z nowej perspektywy na prowadzoną
działalność gospodarczą;
33 zrozumieniu finansów MŚP;
33 brandingu, sprzedaży i marketingu firmy
przedsiębiorcy goszczącego;
33 pracy nad konkretnymi projektami w jednym lub
kilku wyżej wymienionych obszarach.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

DODATKOWE INFORMACJE:

Realizację programu ułatwiają organizacje pośredniczące,
które odpowiadają za nawiązywanie kontaktów
między młodymi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami
goszczącymi. Biuro wsparcia programu Erasmus dla
młodych przedsiębiorców nadzoruje ich pracę i zapewnia
spójność na poziomie europejskim. Wnioski o udział w
programie najlepiej przesyłać organizacji pośredniczącej
w swoim regionie lub kraju pochodzenia.

Oficjalna strona internetowa programu:

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W programie mogą wziąć udział wszyscy nowi
przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej i posiadają wykonalny plan
działalności gospodarczej. Oznacza to, że kwalifikują
się także przedsiębiorcy będący w fazie planowania
albo prowadzący już własną działalność gospodarczą
przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Ponadto uczestnicy
muszą wykazywać się właściwym wykształceniem
i przygotowaniem zawodowym. Program dotyczy
wszystkich sektorów. Przedsiębiorcami goszczącymi
muszą być przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces i mają
odpowiednie doświadczenie bądź osoby bezpośrednio
zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości na poziomie
MŚP. Przedsiębiorcy goszczący muszą przejawiać chęć
rozwijania wiedzy i umiejętności nowego przedsiębiorcy.

33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php#.
Ut6CH- KVZAy4
Twój lokalny punkt kontaktowy dostępny jest pod
adresem:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=5#. Ut5-D6VZAy4
Przykłady udanych projektów:
33 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=9#. Ut6CQqVZAy4
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i) PROGRAM PRAWA, RÓWNOŚĆ I OBYWATELSTWO

Nowy program Prawa, równość i obywatelstwo łączy
w sobie poprzednie programy UE: Prawa podstawowe
i obywatelstwo, Daphne III oraz sekcje programu
PROGRESS: Przeciwdziałanie dyskryminacji i różnorodność
oraz Równouprawnienie płci. Ma on promować prawa
obywateli europejskich, zasady równouprawnienia kobiet
i mężczyzn oraz ochronę przeciwko wszelkim formom
dyskryminacji. Głównym celem programu jest podnoszenie
świadomości na temat praw UE oraz praw, wartości i zasad
leżących u podstaw Unii. Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim odegrała aktywną rolę w podniesieniu
znaczenia działań zmierzających do zapobiegania i walki ze
wszelkimi formami przemocy przeciwko kobietom, dzieciom
i młodzieży, a także przemocy ze względu na płeć oraz
ochrony ofiar takiej przemocy.
Budżet: 439 mln EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Ze środków programu finansowane będą następujące
działania:
33 działania analityczne: zbieranie danych i statystyk,
opracowania, badania, analizy i ankiety, oceny i opracowanie
publikacji, przewodników, sprawozdań i materiałów
edukacyjnych, warsztaty, seminaria, spotkania i konferencje
ekspertów;
33 działania szkoleniowe w formie wymiany pracowników,
warsztatów, seminariów, kursów dla trenerów oraz
opracowanie internetowych narzędzi szkoleniowych lub
innych modułów szkoleniowych;
33 wzajemne uczenie się, współpraca, kampanie
uświadamiające i działania rozpowszechniające takie jak:
rozpoznawanie i wymiana informacji dotyczących dobrych
praktyk, innowacyjnych koncepcji i doświadczeń; organizacja
wzajemnej oceny i wzajemnego uczenia się; organizacja
konferencji, seminariów, kampanii medialnych i kampanii
informacyjnych;
33 wsparcie dla głównych podmiotów działających na rzecz
wdrożenia celów programu, np. wsparcie dla organizacji
pozarządowych w realizacji działań tworzących europejską
wartość dodaną, wsparcie dla podstawowych podmiotów
europejskich, sieci i ujednolicone usługi na poziomie

europejskim mające wartość społeczną; wparcie dla państw
członkowskich w wykonaniu prawa i strategii UE; wsparcie
budowania sieci kontaktów na poziomie europejskim wśród
wyspecjalizowanych instytucji i podmiotów, jak również
krajowych, regionalnych i lokalnych organów i organizacji
pozarządowych.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję
Europejską. Komisja publikuje roczny plan prac, w którym
w sposób bardziej szczegółowy określa sposoby i kwotę
finansowania, działania podlegające finansowaniu oraz
orientacyjny termin realizacji. Wydatkowanie środków
organizowane jest przez Komisję w trybie zaproszeń
do składania wniosków o dotacje na działania i dotacje
operacyjne.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Program jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich UE
i krajów partnerskich określonych w art. 6 rozporządzenia w
sprawie programu Prawa, równość i obywatelstwo.
Rodzaje podmiotów uprawnionych do korzystania z
programów:
33 instytucje publiczne
33 organizacje pozarządowe i społeczeństwa obywatelskiego
33 instytucje i podmioty, które są nastawione na zysk, mają
dostęp do programu jedynie w połączeniu z organizacjami
publicznymi typu non-profit
33 dodatkowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych
podano w odpowiednich zaproszeniach do składania wniosków
i ofert.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru
Sprawiedliwości:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htm#newsroom-tab
Informacje na temat otwartych zaproszeń do składania ofert:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/
index_en.htm
Informacje na temat otwartych zaproszeń do składania
wniosków:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_en.htm

„Oddolne wsparcie rozwoju i wdrażania wartości
i prawa UE jest niezwykle istotne. Oprócz kontynuowania
ważnych zadań w dziedzinie przeciwdziałania przemocy
domowej i promowania równouprawnienia, program
obejmuje teraz także prawa dzieci i uświadamianie
o konieczności ochrony danych. Nie pozwólcie,
by te pieniądze pozostały niewykorzystane”.
// Jean Lambert
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ii) PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ

DODATKOWE INFORMACJE:

Głównym celem programu Sprawiedliwość jest zapewnienie
wsparcia w tworzeniu prawdziwej europejskiej przestrzeni
sprawiedliwości w oparciu o wzajemne zaufanie.
Ściślej mówiąc program promuje współpracę sądową
w sprawach cywilnych i karnych; wspiera szkolenie
sędziów, prokuratorów i innych pracowników wymiaru
sprawiedliwości oraz finansuje działania UE w zakresie
walki z narkotykami. W ten sposób przyczynia się do
skuteczniejszego i bardziej konsekwentnego stosowania
prawodawstwa UE w odniesieniu do prawa cywilnego,
które obejmuje na przykład prawa proceduralne i prawa
ofiar. Program Sprawiedliwość łączy w sobie trzy programy
bieżącego okresu finansowania: Wymiar sprawiedliwości w
sprawach cywilnych, Wymiar sprawiedliwości w sprawach
karnych oraz Profilaktyka narkotykowa i informacje
o narkotykach. Grupa Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim zdołała przeforsować w negocjacjach to,
by ważną rolę w realizacji programu odgrywały prawa
podstawowe.

33 wsparcie dla głównych podmiotów działających na
rzecz wdrożenia celów programu, np. wsparcie dla
państw członkowskich w wykonywaniu prawa i polityki
Unii, wsparcie najważniejszych podmiotów europejskich
i sieci na poziomie europejskim oraz wsparcie procesu
budowania sieci kontaktów na poziomie europejskim
wśród wyspecjalizowanych instytucji i

Budżet: 377 mln EUR

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:
33 działania analityczne: zbieranie danych i statystyk,
opracowania, badania, analizy i ankiety, oceny
i opracowanie publikacji, przewodników, sprawozdań
i materiałów edukacyjnych, warsztaty, seminaria, spotkania
i konferencje ekspertów;
33 działania szkoleniowe w formie wymiany pracowników,
warsztatów, seminariów, kursów dla trenerów, w tym kursy
językowe dotyczące terminologii prawnej, oraz opracowanie
internetowych narzędzi szkoleniowych lub innych modułów
szkoleniowych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości;
33 wzajemne uczenie się, współpraca, kampanie
uświadamiające i działania rozpowszechniające takie
jak: rozpoznawanie i wymiana informacji dotyczących
dobrych praktyk, innowacyjnych koncepcji i doświadczeń;
organizacja wzajemnej oceny i wzajemnego uczenia
się; organizacja konferencji, seminariów, kampanii
informacyjnych; kompilacja i publikacja materiałów do
rozpowszechniania informacji na temat programu i jego
wyników; opracowanie i utrzymywanie systemów i narzędzi
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;

33 podmiotów oraz organów władzy krajowej, regionalnej
i lokalnej i organizacji pozarządowych.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję
Europejską. Komisja publikuje roczny plan prac, w którym
w sposób bardziej szczegółowy określa sposoby i kwotę
finansowania, działania podlegające finansowaniu oraz
orientacyjny termin realizacji. Wydatkowanie środków
organizowane jest przez Komisję w trybie publikowanych
co roku zaproszeń do składania wniosków.

Program jest otwarty dla wszystkich państw
członkowskich UE i krajów partnerskich dokładniej
określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie programu
Sprawiedliwość.
Rodzaje podmiotów uprawnionych do korzystania
z programów:
33 organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej
33 Instytucje publiczne
33 organizacje pozarządowe
33 instytucje i podmioty, które są nastawione na
zysk, mają dostęp do programu jedynie w połączeniu
z organizacjami publicznymi typu non-profit
Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów
kwalifikacyjnych podano w odpowiednich zaproszeniach
do składania wniosków i ofert.

Oficjalna strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds.
Wymiaru Sprawiedliwości:
33 http://ec.europa.eu/justice/index_pl.htm#newsroom-tab
Informacje na temat otwartych zaproszeń do składania
ofert:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_
en.htm
Informacje na temat otwartych zaproszeń do składania
wniosków:
33 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
index_en.htm

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W chwili publikacji niniejszego przewodnika kilka
szczegółów funduszu pozostawało nadal przedmiotem
negocjacji. Dlatego informacje podane w tej części mają
charakter wstępny.
Fundusz Migracji i Azylu jest nowym programem, który
łączy w sobie działania objęte obecnie odrębnymi
funduszami, mianowicie Europejskim Funduszem na
rzecz Uchodźców, Europejskim Funduszem na rzecz
Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskim
Funduszem Powrotów Imigrantów. Nowy model programu
ma usprawnić finansowanie UE w dziedzinie migracji i
uprościć wykonanie funduszy.
Fundusz odnosi się do różnych obszarów unijnej polityki
migracyjnej, obejmuje działania dotyczące azylu i legalnej
migracji oraz integracji obywateli państw trzecich,
jak również organizowania ich powrotów do krajów
ojczystych.
Ponadto dzięki krytyce niektórych działań w ramach
Funduszu Migracji i Azylu grupie Zieloni/WSE w
Parlamencie Europejskim udało się osiągnąć pewne
sukcesy negocjacyjne: Udało nam się doprowadzić do
zarezerwowania w programie środków na działania
związane z przesiedleniami i relokacją.
Jest to oznaką solidarności i pomaga uchodźcom, których
życie i wolność są zagrożone. W zakres finansowania w
ramach Funduszu Migracji i Azylu udało nam się włączyć
organizacje pozarządowe. Innym ważnym elementem
nowego programu jest wyraźniejsze określenie
wskaźników realizacji i oceny programu. Pomoże to
państwom członkowskim w ściślejszym przestrzeganiu
unijnych wytycznych w sprawie finansowania.

Programy krajowe:

Program jest otwarty dla wszystkich państw
członkowskich UE i krajów partnerskich dokładniej
określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie programu
Sprawiedliwość.

Budżet: 3 869 mln EUR

33 systemy przyjmowania imigrantów i azylu
33 zdolność państw członkowskich do opracowywania,
monitorowania i oceny polityki azylowej
33 przesiedlenia i relokacja
33 imigracja i działania przedwyjazdowe
33 działania integracyjne na poziomie lokalnym
i regionalnym
33 działania towarzyszące procedurom powrotu
33 działania związane z powrotem imigrantów
33 praktyczna współpraca i rozbudowa potencjału
33 pomoc nadzwyczajna w celu zaspokojenia pilnych
i specyficznych potrzeb.
Wsparcie ze strony Europejskiej Sieci Migracyjnej w celu:
33 zbierania i wymiany aktualnych, obiektywnych,
miarodajnych i porównywalnych danych i informacji
33 prowadzenia analizy danych i informacji
33 sporządzania i publikowania okresowych sprawozdań
w sprawie sytuacji w dziedzinie migracji i azylu
33 funkcjonowanie jako źródło obiektywnych i
bezstronnych informacji na temat migracji i azylu dla ogółu
społeczeństwa

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

W miarę możliwości fundusz jest wykonywany poprzez
programy narodowe państw członkowskich UE.
Państwa członkowskie lub władze regionalne
odpowiadają w tym przypadku za przekazywanie dotacji
kwalifikowanym beneficjentom. Chcemy zachęcić
organizacje pozarządowe do aktywnego udziału
w opracowywaniu takich programów oraz naciskania
na państwa członkowskie, by te przywiązywały większą
wagę do kwestii wspierania i integracji uchodźców.
Określone ponadnarodowe lub szczególnie innowacyjne
projekty, jak również wsparcie dla podmiotów
niepaństwowych oraz promowanie działań i badań są
zarządzane bezpośrednio przez Komisję. Pozostałą
częścią budżetu zarządza Europejska Sieć Migracyjna.

Rodzaje podmiotów uprawnionych do korzystania
z programów:
33 organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej
33 Instytucje publiczne
33 organizacje pozarządowe
33 instytucje i podmioty, które są nastawione na
zysk, mają dostęp do programu jedynie w połączeniu
z organizacjami publicznymi typu non-profit.
Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów
kwalifikacyjnych podano w odpowiednich zaproszeniach
do składania wniosków i ofert.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programów w dziedzinie
spraw wewnętrznych:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/
33 funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
Informacje o wszystkich otwartych obecnie zaproszeniach
do składania wniosków organizowanych przez DG HOME:
33 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/calls-for-proposals/index_en.htm#/c_

d) PRAWA OBYWATELSKIE.SPRAWIEDLIWOŚĆ.BEZPIECZEŃSTWO

III) FUNDUSZ MIGRACJI I AZYLU
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e) LIFE - PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ 		
ŚRODOWISKA I KLIMATU
Ogólnym celem programu LIFE jest ochrona przyrody
i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Nowy
program na lata 2014–2020 ma dwa komponenty:
Działania na rzecz środowiska i Działania na rzecz klimatu.
Komponent Działań na rzecz środowiska obejmuje
trzy obszary priorytetowe: środowisko i efektywność
wykorzystania zasobów, przyroda i różnorodność
biologiczna oraz zarządzanie i informacja. Podprogram
Działań na rzecz klimatu składa się z trzech priorytetów:
dostosowanie, łagodzenie oraz zarządzanie i informacja.
Grupa Zieloni/WSE brała aktywny udział w negocjacjach
na rzecz programu. Sukcesem Zielonych jest to, że wybór
projektu objętego finansowaniem będzie się opierał na
zasługach, a nie na ustalonym wcześniej podziale środków
między poszczególne kraje. Pozwala to na skuteczniejsze
wykorzystanie środków na projekty o najistotniejszym
znaczeniu dla ochrony środowiska, dostosowania się do
zmian klimatu bądź ich łagodzenia. Ponadto, projekty
z dziedziny różnorodności biologicznej będą w większym
stopniu współfinansowane przez Komisję Europejską,
co ułatwi ich realizację, podczas gdy dotychczas trudno
było uzyskać na nie dodatkowe finansowanie. Projekty
zintegrowane będą także promować ściślejszą współpracę
między władzami oraz wzmacniać działania zintegrowane.
Budżet: 3,4 mld EUR (środowisko: 2,6 mld EUR klimat: 0,8
mld EUR)

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Komponent Środowisko wspiera projekty w następujących
dziedzinach:
33 przyroda i różnorodność biologiczna
33 woda i środowisko morskie

e) LIFE

33 odpady
33 efektywność wykorzystania zasobów, w tym gleb i lasów
oraz gospodarka ekologiczna i gospodarka obiegowa
33 środowisko i zdrowie, w tym substancje chemiczne
i hałas
33 jakość powietrza i emisja zanieczyszczeń, w tym
informacje na temat środowiska miejskiego i zarządzanie.

Komponent podprogramu Działania na rzecz klimatu
wspiera projekty w następujących dziedzinach:
33 wdrażanie i rozwój unijnej polityki prawodawstwa
oraz włączanie związanych z tym działań w główny nurt
strategii politycznych
33 powiększanie i praktyczne zastosowanie wiedzy
33 opracowanie i wdrażanie zintegrowanych strategii
i planów działań
33 opracowanie i prezentacja innowacyjnych technologii,
systemów, metod i instrumentów do powielania, transferu
i włączania w główny nurt polityki.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Budżet komponentu Działania na rzecz środowiska
będzie przeznaczony w pierwszej fazie (2014–2017)
na finansowanie projektów dotowanych według
przydziału krajowego, a w drugiej fazie (2018–2020)
projekty będą wspierane według zasług. Projekty objęte
komponentem Działania na rzecz klimatu wybierane są
przez cały okres trwania programu na podstawie zasług.
Co najmniej 81% budżetu programu LIFE wydatkowane
jest w formie dotacji na projekty. Pozostała część
przydzielana jest w postaci dotacji operacyjnych na
wsparcie organizacji non-profit i zamówień publicznych
na badania i inne usługi. Dodatkowe informacje na
temat przydziału funduszy na poszczególne obszary
priorytetowe oraz według poszczególnych typów
finansowania w ramach każdego z podprogramów
publikowane są przez Komisję w wieloletnim
programie prac.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W programie LIFE uczestniczą wszystkie państwa
członkowskie. Ponadto po spełnieniu określonych
warunków możliwe jest finansowanie działań poza Unią:
33 działanie realizowane poza UE musi zmierzać do
osiągnięcia unijnych celów w zakresie środowiska lub
klimatu
33 zapewnia skuteczność interwencji prowadzonych
w państwach członkowskich, a beneficjent koordynujący
ma siedzibę w UE.
Finansowanie w ramach programu LIFE jest otwarte dla
podmiotów publicznych i prywatnych.

„LIFE to bardzo udany program europejski oraz ważna
część naszych wspólnych starań na rzecz zachowania
i zagwarantowania zdrowego środowiska dla przyszłych
pokoleń. Zmiany klimatu zagrażają naszym domom
i dobytkowi, dlatego nowy program LIFE ma celu
pomóc społecznościom w angażowaniu się w projekty
dostosowawcze, które mają zapobiec najgorszym
skutkom katastrofalnych opadów i burz, których
doświadczamy już teraz w związku z brakiem
zaangażowania obecnego pokolenia w przeciwdziałanie
zmianom klimatu”. // Margrete Auken

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu LIFE:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Działania LIFE w Twoim państwie członkowskim:
33 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm
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e) LIFE

“Dowody naukowe zdecydowanie wskazują na to,
że niewystarczające działania w dziedzinie środowiska
i różnorodności biologicznej przyniosą olbrzymie straty
dla europejskiej i światowej gospodarki (np. 7%
światowego PKB, jeśli nie uda się cofnąć utraty
różnorodności biologicznej). Mimo małego budżetu
instrument LIFE okazał się bardzo skutecznym
mechanizmem finansowym, dzięki któremu UE wspiera
wykonanie unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej,
w tym programu Natura 2000. Niezwykle ważne jest to,
by władze lokalne i organizacje pozarządowe uzyskały
dostęp do tych środków.” // Sandrine Bélier

F) INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ”
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f) INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) ENERGIA, TRANSPORT I SIECI SZEROKOPASMOWE
CEF to nowy program parasolowy UE przeznaczony do
inwestycji w projekty dotyczące energetyki, transportu
i infrastruktury szerokopasmowej, realizowane we
wspólnym interesie europejskim. Program łączy ten trzy
sektory po to, by lepiej wykorzystać synergię między
finansowanymi projektami.

Komisja przyjmuje wieloletnie programy prac oddzielnie
dla transportu, telekomunikacji i energetyki, w których
określa jakie formy pomocy finansowej są stosowane
przy rozdziale budżetu. Pieniądze przyznaje się
za pośrednictwem dotacji, zamówień publicznych
i instrumentów finansowych.

Budżet: 50 mld EUR (31,7 mld EUR - infrastruktura
transportowa, 9,1 mld EUR - sieci elektroenergetyczne,
9,2 mld EUR - sieci szerokopasmowe)

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Inwestycje w infrastrukturę transportową:
33 usuwanie „wąskich gardeł” i uzupełnianie brakujących
ogniw
33 zapewnianie ekologicznego i efektywnego transportu
33 optymalizacja integracji i wzajemnych powiązań
między różnymi rodzajami środków transportu oraz
poprawa interoperacyjności usług transportowych
Inwestycje w energetykę:
33 zwiększanie konkurencyjności poprzez promowanie
zwiększonej integracji wewnętrznego rynku
energetycznego
33 interoperacyjność sieci gazowych i elektrycznych
różnych państw UE
33 zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii w UE
33 włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci
przesyłowych i rozwój sieci przesyłowych dwutlenku
węgla

Wnioski składa jedno lub kilka państw członkowskich za
zgodą państw członkowskich, których dotyczy projekt,
przez organizacje międzynarodowe, wspólne
przedsiębiorstwa lub publiczne czy prywatne
przedsiębiorstwa założone w państwach członkowskich.

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje na temat instrumentu CEF w dziedzinie
energetyki:
33 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm

„Instrument „Łącząc Europę”, wraz z funduszami
strukturalnymi, daje możliwość przyspieszenia
inwestycji w energię wiatrową i słoneczną w Europie
oraz przesyłu ekologicznej energii przez granice
poszczególnych państw członkowskich”. // Claude Turmes

Informacje na temat instrumentu CEF w dziedzinie
transportu:
33 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
con- necting_en.htm
Informacje na temat instrumentu CEF w dziedzinie sieci
szerokopasmowych:
33 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

33 inwestycje w sieci szerokopasmowe
33 rozwój szybkich i ultraszybkich sieci
szerokopasmowych
33 ustanowienie transgranicznego dostępu do
interoperacyjnej, cyfrowej infrastruktury usług publicznych

„Koncepcja instrumentu „Łącząc Europę” jest słuszna: Europa musi rozwijać się razem,
poruszając się po torach odpornych na wpływy środowiskowe. Tymczasem priorytetem polityki transportowej pozostają
projekty o megalomańskich rozmiarach, które pochłaniają olbrzymie ilości pieniędzy i czasu i nie pozwalają Europie rozwijać
się wspólnie. Europejska sieć kolejowa jest w wysokim stopniu rozdrobniona, a linie podziału są zbieżne z granicami
państwowymi. Zadaniem priorytetowym jest uzupełnienie brakujących ogniw w sieci kolejowej, które zostały zniszczone w
czasie wojny oraz przez politykę powojenną, oraz skupienie się na redukcji hałasu w sektorze kolejowym”.
// Michael Cramer

© ImaginePlaces

F) INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ”
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g) INSTRUMENTY POMOCY KRYZYSOWEJ
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g) INSTRUMENTY POMOCY W SYTUACJACH 		
NADZWYCZAJNYCH
i) UNIJNY MECHANIZM OCHRONY LUDNOŚCI

Unijny mechanizm ochrony ludności to instrument Unii
Europejskiej służący promowaniu skuteczniejszych
systemów zapobiegania katastrofom naturalnym
i katastrofom wywołanym przez człowieka oraz
reagowania na takie katastrofy. Wspiera on koordynację
miedzy państwami członkowskimi UE w celu
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony przeciwko
katastrofom, zwiększenia gotowości na poziomie państw
członkowskich i Unii do reakcji na katastrofy i ułatwienia
szybkiej i skutecznej reakcji w wypadku katastrofy.
Instrument ten jest interesujący dla samorządów z punktu
widzenia budowania potencjału reagowania na katastrofy
i zapobiegania im.
Budżet: 368 mln EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Unijny mechanizm wspiera projekty w następujących
dziedzinach:
33 działania zapobiegawcze
33 zarządzanie ryzykiem
33 działania na rzecz zwiększania gotowości Komisji
i w państwach członkowskich
33 utworzenie Centrum Koordynacji Reagowania
Kryzysowego, aby zapewnić zdolność operacyjną
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę i służyć państwom
członkowskim i Komisji
33 europejska zdolność reagowania kryzysowego jako
dobrowolna baza potencjałów reagowania kryzysowego
w państwach członkowskich
33 planowanie operacji
33 uzupełnianie luk w potencjale reagowania
33 szkolenia, ćwiczenia, rozpowszechnianie wniosków
i wiedzy
33 powiadamianie o katastrofach na terenie Unii
33 promowanie spójności w reagowaniu na katastrofy
poza Unią
33 wsparcie na miejscu
33 transport i sprzęt

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

II) FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (FSUE)

Oprócz działań znajdujących się w kategorii reagowania
kryzysowego, Komisja przyjmuje roczne programy
prac, w których określa cele, metody wdrażania, opis
działań, orientacyjną wielkość finansowania i orientacyjny
harmonogram. Pomoc finansowa może przybierać różne
formy, w szczególności dotacji, refundacji wydatków,
zamówień publicznych lub składek na fundusze
powiernicze.

W chwili publikacji niniejszego przewodnika kilka
szczegółów Funduszu Solidarności pozostawało nadal
przedmiotem negocjacji. Dlatego informacje podane
w tej części mają charakter wstępny. Fundusz
Solidarności to unijny mechanizm wspierania państw
członkowskich i regionów w Europie, które zostały
dotknięte poważnymi klęskami żywiołowymi. Od chwili
założenia w 2002 r. FSUE zareagował na ponad 50
katastrof, takich jak powodzie, pożaru lasów, trzęsienia
ziemi i burze, udzielając wsparcia finansowego w kwocie
ponad 3,5 mld EUR.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Finansowanie jest dostępne dla wszystkich państw
członkowskich UE i krajów partnerskich dokładniej
określonych w art. 28 rozporządzenia w sprawie Unijnego
mechanizmu ochrony ludności.
Potencjalni beneficjenci:
33 organy administracji publicznej
33 uniwersytety
33 organizacje międzynarodowe
33 przedsiębiorstwa
Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów
kwalifikacyjnych podano w odpowiednich zaproszeniach
do składania wniosków i ofert.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu:
33 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_
en.htm

Grupa Zieloni/WSE wspiera tworzenie i mobilizację
funduszu, który pomagałby regionom i państwom
członkowskim odczuwającym skutki klęski
żywiołowej. Wskazujemy na potrzebę dalszych
działań zapobiegawczych, aby w miarę możliwości
uniknąć ponownego powstania i zakresu zniszczeń
spowodowanych przez katastrofę.
Budżet: rocznie ogółem 500 mln EUR

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

FSUE zapewnia finansowanie inwestycji w usuwanie
skutków katastrof w dotkniętym państwom członkowskim:
33 natychmiastowe przywrócenie sprawności
infrastruktury i urządzeń w obszarze energetyki, wody
pitnej, kanalizacji, transportu, telekomunikacji, zdrowia i
edukacji
33 zapewnienie tymczasowego zakwaterowania i usług
kryzysowych, aby spełnić najpotrzebniejsze potrzeby
ludności;
33 natychmiastowe zapewnienie infrastruktury
zapobiegawczej i środków ochrony dziedzictwa
kulturowego;
33 porządkowanie terenów dotkniętych katastrofą, w tym
obszarów przyrodniczych.

WDRAŻANIE FUNDUSZY:
Aby otrzymać wsparcie ze środków Funduszu
Solidarności, państwo członkowskie musi wysłać wniosek
do Komisji w terminie 10 tygodni od daty powstania
pierwszych zniszczeń spowodowanych katastrofą.
Dla ułatwienia procesu zaleca się bezpośredni kontakt
z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej.
W przypadku przyjęcia wniosku i zatwierdzenia wielkości
wsparcia finansowego przez Parlament Europejski
i Radę, pomoc wypłacana jest państwu członkowskiemu
w trybie natychmiastowym i w jednej racie. Po otrzymaniu
środków, państwo to odpowiada za ich wydatkowanie,
w tym za wybór działań, audyt i kontrolę. Działania
kryzysowe mogą być finansowane wstecznie od
pierwszego dnia katastrofy. Nowy mechanizm szybkich
wypłat zaliczkowych umożliwia Funduszowi Solidarności
szybką odpowiedź na pilną prośbę poszkodowanego
państwa członkowskiego. Mechanizm jest ograniczony do
10% oczekiwanej kwoty pomocy finansowej, a jego górna
granica wynosi 30 mln EUR.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

Wszystkie państwa członkowskie oraz państwa
kandydujące kwalifikują się do uzyskania wsparcia z
FSUE w wypadku poważnej katastrofy naturalnej i, pod
pewnymi warunkami, w wypadku katastrofy o zasięgu
regionalnym.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa Funduszu Solidarności:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/
index_pl.cfm

© Jaromir Chalabala/Shutterstock

g) INSTRUMENTY POMOCY KRYZYSOWEJ
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h) HORYZONT 2020 - PPROGRAM RAMOWY W
ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI

HORYZONT 2020 jest nowym programem ramowym
przeznaczonym do realizacji unijnych inwestycji w badania
naukowe i innowacje na każdym etapie procesu innowacji
od podstawowych badań po zastosowania rynkowe. Jego
głównymi celami priorytetowymi są generowanie doskonałej
nauki poprzez tworzenie przywództwa w dziedzinie
technologii przemysłowych oraz odpowiadanie na wyzwania
społeczne. Nowo opracowany program jest następcą
poprzedniego, siódmego programu ramowego
i łączy w sobie program Inteligentna energia — Europa oraz
części Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności
i Innowacji (CIP). Dodatkowo w ramy strategiczne programu
Horyzont 2020 włączone zostały działania Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii. W negocjacjach
na temat kształtu nowego programu grupa Zieloni/WSE
w Parlamencie Europejskim zdołała przyczynić się do
wprowadzenia modyfikacji w wielu różnych obszarach.
Skutecznie promowaliśmy koncepcje wielodyscyplinarne,
włączenie nauk społecznych w zakres całego programu,
szczególnie ściślejszy udział obywateli, użytkowników
końcowych, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji
sektora publicznego. Walczyliśmy o zwiększenie
finansowania dla MŚP. Dzięki naszym staraniom publikacje
naukowe wynikające z finansowania ze środków programu
HORYZONT 2020 będą dostępne publicznie i promowany
będzie dostęp do danych. Uwypukliliśmy konieczność
szanowania podstawowych praw i wolności osób
fizycznych, a w szczególności ich prawo do prywatności.
W dziedzinie energetyki udało nam się doprowadzić do
tego, że 85% inwestycji zostanie przeznaczone na rozwój
odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną na
poziomie użytkownika końcowego oraz inteligentne sieci
i technologie magazynowania, a kilka części programu
podporządkowaliśmy kwestiom zrównoważonego rozwoju
oraz efektywnemu wykorzystaniu zasobów i energii.

DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE

Budżet: 74,3 mld EUR

33 finansowanie, które dotyczy wewnętrznych różnic w
UE pod względem jakości badań naukowych i innowacji.
Działania w tej części ukierunkowane są na państwa
członkowskie wymagające największego wsparcia ze
środków polityki spójności.

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

Program ramowy Horyzont 2020 zajmuje się finansowaniem
wielu różnych obszarów tematycznych, które mogą być
zorganizowane w zależności od podstawowych celów
programów:

33 Europejska Rada ds. Badań Naukowych
33 przyszłe i rodzące się technologie
33 działania Maria Skłodowska-Curie
33 europejska infrastruktura badawcza, w tym
e-infrastruktura

PRZYWÓDZTWO PRZEMYSŁOWE

33 przywództwo w zakresie budowania zdolności
i technologii przemysłowych
33 technologie informatyczne i komunikacyjne
33 nanotechnologie, zaawansowane materiały,
zaawansowana
33 produkcja i przetwarzanie, biotechnologia
33 przestrzeń kosmiczna
33 dostęp do kapitału wysokiego ryzyka
33 innowacje w MŚP

WYZWANIA SPOŁECZNE

33 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt
33 bezpieczeństwo dostaw żywności, ekologiczne rolnictwo
i leśnictwo, badania zasobów wodnych w akwenach
morskich i śródlądowych oraz bioekonomia
33 bezpieczna, czysta i efektywna energia

„Udało nam się uczynić cele programu Horyzont 2020
bardziej zielonymi, poszerzyć udział zainteresowanych
stron i wzmocnić synergię z innymi krajowymi i regionalnymi
funduszami UE. Program służy wspieraniu rozwoju
ekoinnowacyjnych rozwiązań wielu różnych problemów
społecznych zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i
lokalnym. Teraz potrzebne są nam dobre projekty, by zielony
charakter programu stał się faktem. Dlatego zachęcam
różnego rodzaju organizacje (społeczeństwo organizacyjne,
MŚP, władze lokalne i regionalne) z ekoinnowacyjnymi
pomysłami do aktywnego poszukiwania finansowania i
partnerów w ramach programu”. // Philippe Lamberts

33 inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
33 działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne
gospodarowanie zasobami i surowcami
33 Europa w zmieniającym się świecie - integracyjne,
innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
33 bezpieczne społeczeństwa - ochrona wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

ROZPRZESTRZENIANIE DOSKONAŁOŚCI I ROZSZERZANIE UCZESTNICTWA

NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA
33 budowa skutecznej współpracy między nauką
i społeczeństwem, w tym udział przedstawicieli
społeczeństwa obywatelskiego

33 rekrutacja nowych talentów dla nauki
33 kojarzenie doskonałości naukowej ze świadomością
społeczną, ekologią i odpowiedzialnością
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) organizuje
wspólnoty wiedzy i innowacji w następujących dziedzinach:
33 innowacje na rzecz zdrowego życia i aktywnego
starzenia się
33 surowce — ekologiczne poszukiwania, przetwarzanie
i recykling produkcja wartości dodanej
33 Food4Future — ekologiczny łańcuch dostaw od zasobów
do konsumentów
33 mobilność miejska

47
WDRAŻANIE FUNDUSZY:
Komisja przyjmuje programy prac służące realizacji
różnych części programu ramowego, w których określa
się szczegółowiej cele finansowania i rodzaje wspieranych
działań oraz wskazuje orientacyjny harmonogram realizacji.
Fundusze wydatkuje się przeważnie za pośrednictwem
dotacji zwykle na okres 3 lat. Jednak w przypadku większych
inwestycji i działań ukierunkowanych na rynek, dostęp do
kredytów i kapitału udzielany jest w ramach instrumentu EBI/
EFI.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
33 Wszystkie państwa członkowskie UE.
33 organy sektora publicznego (w tym organy i administracji
33 lokalnej i regionalnej)
33 instytucje publiczne i prywatne
33 uniwersytety i instytuty badawcze lub organizacje
badawcze

33 NGOsy, organizacje/podmioty społeczeństwa
obywatelskiego, organizacje użytkowników końcowych
we wszystkich sektorach
33 niezależni badacze, w tym początkujący badacze
z dowolnego kraju na świecie

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu HORYZONT 2020 :
33 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Portal dla korzystających z finansowania z programu
HORYZONT 2020:
33 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html
Finansowanie dla MŚP:
33 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/funding/sme_participation.html

© Christine Langer-Pueschel/Shutterstock

h) HORYZONT 2020

33 przedsiębiorstwa i MŚP, w tym przedsiębiorstwa
społeczne

i) PROGRAM DZIAŁAŃ UE W DZIEDZINIE
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i) PROGRAM DZIAŁAŃ UE W DZIEDZINIE ZDROWIA
W chwili publikacji niniejszego przewodnika kilka
szczegółów Funduszu Zdrowotnego pozostawało nadal
przedmiotem negocjacji. Dlatego informacje podane w tej
części mają charakter wstępny. Głównym celem Programu
w Dziedzinie Zdrowia jest wsparcie i uzupełnienie
krajowych polityk zdrowotnych państw członkowskich
w celu poprawy zdrowia obywateli UE i wyrównania
dysproporcji pod tym względem.

33 efektywna pod względem kosztów promocja
profilaktyki dotyczącej tytoniu, alkoholu, niezdrowych
nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej
33 choroby przewlekłe, w tym rak; dobra praktyka
w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania i
leczenia w tym samoleczenia

Podstawowe cele programu to:

33 HIV/AIDS, gruźlica i wirusowe zapalenie wątroby;
dobre praktyki w zakresie efektywnej profilaktyki,
diagnozy, leczenia i opieki

33 promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i tworzenie warunków do zdrowego stylu życia

33 prawodawstwo dotyczące reklamy i marketingu
produktów tytoniowych

33 ułatwianie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej służby
zdrowia dla obywateli UE

33 system informacji i wiedzy w dziedzinie zdrowia

33 zachęcanie do innowacji i ekologicznych rozwiązań
w systemach służby zdrowia
33 ochrona obywateli przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi
Dzięki działanom grupy Zieloni/WSE w Parlamencie
Europejskim program nawiązuje w dużym stopniu do
działań profilaktycznych oraz odnosi się do czynników
środowiskowych jako źródeł ryzyka i przyczyn chorób
przewlekłych.

33 ułatwianie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej służby
zdrowia dla obywateli UE
33 choroby rzadkie
33 bezpieczeństwo pacjentów i jakość opieki zdrowotnej,
w tym zapobieganie zakażeniom w jednostkach służby
zdrowia i kontrola takich zakażeń
33 odporność na drobnoustroje
33 prawodawstwo dotyczące tkanek, komórek, organów,
urządzeń medycznych, produktów leczniczych i praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej

Budżet: 450 mln EUR

33 system informacji i wiedzy w dziedzinie zdrowia

DZIAŁANIA OBJĘTE WSPARCIEM:

33 zachęcanie do innowacji i ekologicznych rozwiązań
w systemach służby zdrowia

33 ochrona obywateli przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi
33 prawodawstwo w dziedzinie chorób zakaźnych
i innych zagrożeń zdrowotnych (Inicjatywa na rzecz
Bezpieczeństwa Zdrowotnego)
33 lepsza ocena ryzyka poprzez zapewnienie
dodatkowych możliwości analizy naukowej
i odwzorowanie istniejących ocen
33 wsparcie budowy potencjału, współpracy z krajami
sąsiednimi, planowania kryzysowego, niewiążących
koncepcji szczepień, wspólnych zamówień publicznych
33 promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom
i tworzenie warunków do zdrowego stylu życia

33 ocena technologii stosowanych w służbie zdrowia
33 innowacje w dziedzinie zdrowia i e-zdrowie
33 prognozowanie i planowanie kadr w służbie zdrowia
(liczba, zakres praktyki, kwalifikacje), mobilność/migracja
pracowników służby zdrowia
33 mechanizm kumulowania wiedzy fachowej
i dobrych praktyk pomagający państwom członkowskim
w reformowaniu swoich systemów opieki zdrowotnej
33 zdrowie w starzejącym się społeczeństwie, w tym
Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji Sprzyjających
Aktywnemu Starzeniu się w Dobrym Zdrowiu

33 prawodawstwo dotyczące urządzeń medycznych,
produktów leczniczych i transgranicznej opieki zdrowotnej
33 system informacji i wiedzy w dziedzinie zdrowia, w tym
33 komitety naukowe

WDRAŻANIE FUNDUSZY:

Program w dziedzinie zdrowia realizowany za
pośrednictwem dotacji na projekty, dotacji operacyjnych,
bezpośrednich dotacji dla organizacji międzynarodowych
oraz zamówień publicznych (przetargi, zamówienia
ramowe).

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

W programie uczestniczą wszystkie państwa
członkowskie. Rodzaje podmiotów uprawnionych
do korzystania z programów:
33 organy władzy publicznej
33 podmioty publiczne (instytucje badawcze i placówki
służby zdrowia, uniwersytety i instytucje szkolnictwa
wyższego)
33 organizacje pozarządowe
33 organizacje międzynarodowe
Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów
kwalifikacyjnych podano w odpowiednich zaproszeniach
do składania wniosków i ofert.

DODATKOWE INFORMACJE:

Oficjalna strona internetowa programu zdrowotnego:
33 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/
index_en.htm
Informacje na temat aktualnych zaproszeń do składania
wniosków:
33 http://ec.europa.eu/health/programme/funding_
schemes/index_pl.htm

5) DODATKOWE INFORMACJE
I PUNKTY KONTAKTOWE
A) PUNKTY KONTAKTOWE

Komitet Regionów to unijne zgromadzenie przedstawicieli
lokalnych i regionalnych. Na swojej stronie zamieszcza
dodatkowe informacje dotyczące działań UE w regionach
oraz dane teleadresowe przedstawicieli regionalnych.
33 http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx
Sieć lokalnych radnych Europejskiej Partii Zielonych
33 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Kongres Burmistrzów jest ogólnoeuropejskim
stowarzyszeniem władz lokalnych i regionalnych,
które angażują się dobrowolnie w proces zwiększania
efektywności energetycznej i stosowania źródeł energii
odnawialnej na swoim terenie.
33 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz
inteligentnych miast i społeczności stanowi platformę
rozwoju i wymiany innowacyjnych rozwiązań
najważniejszych problemów ekologicznych, społecznych
i zdrowotnych stojących przed miastami europejskimi.
33 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE - Partnerstwo Przedakcesyjne na rzecz
Wsi Europejskiej jest organizacją działającą jako sieć
podmiotów wiejskich. Oferuje między innymi publikację
na temat inicjatywy rozwoju terytorialnego: (Community
Spirit Wins - How civil society sustains rural Europe [Duch
wspólnoty zwycięża - jak społeczeństwo obywatelskie
utrwala wiejską Europę])
33 http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES — europejski portal mobilności pracowników:
33 https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=pl
Europejski Portal Młodzieżowy zapewnia informacje na
temat ofert i możliwości dla młodych ludzi z całej Europy.
33 http://europa.eu/youth/splash_en
Eurodesk to główne źródło informacji na temat polityki
europejskiej i szans dla młodych ludzi oraz podmiotów ich
zatrudniających:
33 http://www.eurodesk.pl/

Europe Direct to centralny punkt informacyjny, do których
można się zwrócić ze wszelkiego rodzaju pytaniami
związanymi z prawem UE, prawami obywateli oraz
dotacjami na projekty:
33 http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
Lista organów zarządzających funduszami strukturalnymi
w każdym regionie:
33 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
au- thority_en.cfm?pay=108&list=no

B) Informacje na temat unijnych zaproszeń do składania
wniosków i ofert:

najważniejszą stroną internetową, jeśli chodzi o unijne
zaproszenia do składania wniosków, jest Tenders
Electronic Daily. Zawiera ona informacje o każdym
dokumencie dotyczącym zamówień publicznych UE, jest
codziennie uzupełniana o nowe ogłoszenia
o zamówieniach publicznych z terenu Unii Europejskiej
i pozwala przeszukiwać zamówienia wg sektora,
kraju i regionu.
33 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Ponadto na oficjalnych stronach programów lub
odpowiednich dyrekcji generalnych zamieszczane
są informacje na temat planowanych, trwających
i zamkniętych procedur przetargowych. Komisja ma jedną
centralną stronę internetową, na której znajduje się wykaz
odsyłaczy do różnych obszarów tematycznych:
33 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pl.htm
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
(CORDIS) oferuje praktyczne wskazówki na temat
możliwości uzyskania finansowania z UE na badania
naukowe i innowacje:
33 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_pl.html
Portal SIMAP zapewnia dostęp najważniejszych informacji
na temat europejskich zamówień publicznych:
33 http://simap.europa.eu/index_pl.htm

Wskazówki dla potencjalnych wykonawców znaleźć
można w publikacji Komisji Europejskiej zatytułowanej
“Doing business with the European Commission (Jak
robić interesy z Komisją Europejską?)”
33 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/
publications_en.cfm#doing_business

C) NARZĘDZIA DO POSZUKIWANIA PARTNERÓW

Większość oficjalnych stron internetowych programów
finansowania UE zawiera narzędzie poszukiwania
partnerów. I tak np. Dyrekcja Generalna ds. Edukacji
i Kultury do swoich programów w dziedzinie edukacji
(Erasmus, Comenius itd.) oferuje następujące narzędzia
poszukiwania partnerów:
33 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php
Otlas to internetowe narzędzie do wyszukiwania
partnerów do międzynarodowych projektów dotyczących
młodzieży. Zainteresowane organizacje mogą rejestrować
w serwisie swoje dane kontaktowe i obszary działania,
a także kierować do partnerów prośby o zgłaszanie
pomysłów do projektów.
33 www.otlas.eu
Wyszukiwanie partnerów do projektów UE za pomocą
LinkedIn:
33 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Wyszukiwanie partnerów do projektów UE
i międzynarodowych za pośrednictwem Facebooka:
33 https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts

5) Punkty informacyjne i kontaktowe
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2++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE
0 I INWESTYCYJNE (Fundusze
1 ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ4

ROZWOJU REGIONALNEGO
(EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA
RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH (YEI)++ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA
RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)++EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI (EFMR)
++ ROZWÓJ TERYTORIALNY ++ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST ++ ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ++ EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA (EWT) ++ EUROPEJSKI PROGRAM
NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH (EaSI) ++ PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I
SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ (PROGRESS) ++ EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA (EURES) ++ TWOJA
PIERWSZA PRACA Z EURES-EM ++ MIKROFINANSE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA (MF/PS)++

++ Twój przewodnik po funduszach UE ++
++EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (EFPNP) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ
DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI (EFG) ++ KREATYWNA EUROPA++ ERASMUS+ ++ EUROPA DLA OBYWATELI
++ ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ++ PROGRAM PRAWA, RÓWNOŚĆ I OBYWATELSTWO
++ PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ ++ FUNDUSZ MIGRACJI I AZYLU ++ PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ
ŚRODOWISKA I KLIMATU (LIFE) ++ INSTRUMENT „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) ENERGIA TRANSPORT I SIECI
SZEROKOPASMOWE ++ INSTRUMENTY POMOCY W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH ++ UNIJNY MECHANIZM
OCHRONY LUDNOŚCI ++ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIUNII EUROPEJSKIEJ (FSUE) ++ HORYZONT 2020 ++ PPROGRAM
RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I INNOWACJI ++ PROGRAM DZIAŁAŃ UE W DZIEDZINIE ZDROWIA ++
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