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I.

UNIJNE AKTUALNOŚCI

1. Propozycja wieloletniego budżetu UE
Komisja przedstawiła wniosek dotyczący pragmatycznego,
nowoczesnego,
długoterminowego budżetu na lata 2021–2027. Jest to uczciwa odpowiedź na obecne realia,
w których oczekuje się od Europy, aby odgrywała większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa
i stabilności w niestabilnym świecie, podczas gdy Brexit pozostawi znaczną lukę w unijnym
budżecie. Finansowanie nowych i głównych priorytetów Unii zostanie utrzymane lub
zwiększone, co oznacza, że nieuniknione będą pewne cięcia w innych obszarach. Proponowany
budżet jest ukierunkowany i realistyczny.
Celem wniosku Komisji jest dostosowanie budżetu Unii do priorytetów politycznych
wskazanych w programie zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a
Junckera w orędziu o stanie Unii w dniu 14 września 2016 i uzgodnionym przez przywódców
UE-27 w Bratysławie 16 września 2016 r. oraz w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r.
Skupiając się na obszarach, w których Unia może osiągnąć najlepsze wyniki, budżet ten jest
przeznaczony dla Europy, która chroni, wspiera i broni.
Ukierunkowany budżet: wzajemne dopasowanie ambicji i zasobów
Komisja proponuje przyjęcie długoterminowego budżetu wynoszącego 1 135 mld euro
w środkach na zobowiązania (kwota wyrażona w cenach z 2018 r.) w okresie od 2021 r. do
2027 r., co stanowi równowartość 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27.
Zobowiązania w tej wysokości przekładają się na 1 105 mld euro (czyli 1,08 proc. DNB)
w środkach na płatności (w cenach z 2018 r.). Kwoty te uwzględniają włączenie do budżetu UE
Europejskiego Funduszu Rozwoju, który jest głównym narzędziem UE służącym do
finansowania współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
Uwzględniając inflację, są to wartości porównywalne z obecnym budżetem na lata 2014–2020
(po wliczeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju).
Obecny poziom finansowania będzie musiał zostać zwiększony, aby zapewnić środki na
nowe i pilne priorytety. Obecne inwestycje w takie obszary, jak badania naukowe i innowacje,
młodzież, gospodarka cyfrowa, zarządzanie granicami, bezpieczeństwo i obrona, zwrócą się
w przyszłości w postaci większego dobrobytu, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.
Na przykład budżety Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zostaną podwojone.
Jednocześnie Komisja dokładnie przeanalizowała obszary, w których można poczynić
oszczędności i zwiększyć efektywność. Komisja proponuje, aby finansowanie wspólnej
polityki rolnej i polityki spójności zostało umiarkowanie zmniejszone – w obu przypadkach
o około 5 proc. – w celu odzwierciedlenia nowych realiów Unii liczącej 27 państw
członkowskich. Polityki te zostaną zmodernizowane, aby zagwarantować, że mogą wciąż
przynosić korzyści przy niższym wykorzystaniu środków, a nawet będą w stanie przyczyniać
się do realizacji nowych priorytetów. Polityka spójności na przykład będzie odgrywać coraz
ważniejszą rolę we wspieraniu reform strukturalnych i długoterminowej integracji migrantów.
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Nowoczesny, prosty i elastyczny budżet
Budżet UE jest stosunkowo niewielki w porównaniu z rozmiarem gospodarki europejskiej
i budżetami krajowymi. Mimo to może przynieść realne i praktyczne korzyści obywatelom
i przedsiębiorstwom, pod warunkiem że będzie inwestowany w obszarach, w których środki
unijne mogą mieć większy wpływ niż nakłady publiczne na szczeblu krajowym – tam, gdzie
wnosi realną europejską wartość dodaną. Przykłady obejmują przełomowe projekty badawcze
skupiające najlepszych naukowców z całej Europy, duże obiekty infrastrukturalne lub projekty
promujące transformację cyfrową, czy też projekty wyposażające Unię w narzędzia, których
potrzebuje, aby chronić i bronić swoich obywateli. Takie postępowanie jest niezbędne
w obecnym szybko zmieniającym się świecie, w którym Europa napotyka wyzwania
demograficzne, niestabilną sytuację w sąsiedztwie i wiele innych poważnych problemów
o charakterze transgranicznym.
W związku z tym Komisja proponuje nowoczesny, prosty i elastyczny budżet:
 Nowoczesność: Nowa Unia składająca się z 27 państw potrzebuje nowego,
nowoczesnego budżetu pokazującego, że Europa wyciągnęła wnioski z przeszłości.
Oznacza to dalsze zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów
i instytucji zarządzających poprzez uspójnienie reguł za pomocą jednolitego zbioru
przepisów, a także wytyczenie wyraźniejszych celów i skoncentrowanie się w większym
stopniu na wynikach. Ułatwi to monitorowanie i pomiar wyników oraz wprowadzanie
zmian w razie potrzeby.
 Prostota: Struktura budżetu będzie jaśniejsza i ściślej powiązana z priorytetami Unii.
Fundusze są obecnie rozłożone na zbyt wiele programów i instrumentów, zarówno
w ramach budżetu jak i poza nim. Komisja proponuje zatem zmniejszenie liczby
programów o ponad jedną trzecią (z obecnych 58 do 37), na przykład przez połączenie
rozdrobnionych źródeł finansowania w nowe zintegrowane programy i radykalne
uproszczenie korzystania z instrumentów finansowych, w tym za pomocą Funduszu
InvestEU.
 Elastyczność: Niedawne wyzwania – zwłaszcza kryzys migracyjny i uchodźczy
w 2015 r. – pokazały granice elastyczności obecnego budżetu UE w zakresie
odpowiednio szybkiego i skutecznego reagowania. Wniosek Komisji przewiduje zatem
zapewnienie większej elastyczności wewnątrz- i międzyprogramowej, wzmocnienie
instrumentów zarządzania kryzysowego i utworzenie nowej „unijnej rezerwy” na
wypadek nieprzewidzianych wydarzeń oraz w celu podejmowania działań w sytuacjach
kryzysowych w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i migracja.
Budżet UE i praworządność: należyte zarządzanie finansami
Najważniejsza zmiana w ramach proponowanego budżetu to wzmocnienie związku między
finansowaniem UE i praworządnością. Poszanowanie praworządności jest koniecznym
warunkiem należytego zarządzania finansami i efektywnego finansowania ze środków
unijnych. Komisja proponuje zatem wprowadzenie nowego mechanizmu chroniącego budżet
UE przed ryzykiem finansowym związanym z brakami w zakresie praworządności
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w państwach członkowskich. Nowe narzędzia umożliwią Unii zawieszanie i zmniejszanie
finansowania ze środków UE lub ograniczenia dostępu do niego w sposób proporcjonalny do
charakteru, wagi i skali braków w zakresie praworządności. Wniosek w sprawie takiej decyzji
będzie składany przez Komisję i przyjmowany przez Radę w drodze głosowania odwróconą
kwalifikowaną większością głosów.
Budżet UE na rzecz silnej i stabilnej unii gospodarczej i walutowej
Stabilna strefa euro jest warunkiem koniecznym do tworzenia miejsc pracy, wzrostu
gospodarczego, inwestycji i sprawiedliwości społecznej w całej Unii. W grudniu 2017 r.
w ramach planu działania na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej w Europie
Komisja wskazała, w jaki sposób można opracować nowe instrumenty budżetowe w ramach
unijnej polityki finansów publicznych w celu wsparcia stabilności strefy euro i konwergencji
w kierunku strefy euro. W nowych wieloletnich ramach finansowych zaproponowano dwa
nowe instrumenty:
 Nowy Program wspierania reform, który – dysponując całkowitym budżetem
w wysokości 25 mld euro – będzie oferować wszystkim państwom członkowskim
wsparcie finansowe i techniczne przy realizacji priorytetowych reform, zwłaszcza
w ramach europejskiego semestru. Ponadto Instrument Wsparcia Konwergencji zapewni
specjalne wsparcie państwom członkowskim spoza strefy euro w przystąpieniu do
wspólnej waluty.
 Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji, który przyczyni się do utrzymania poziomu
inwestycji w przypadku dużych wstrząsów asymetrycznych. Jego funkcjonowanie
rozpocznie się w formie pożyczek wzajemnych w ramach budżetu UE, do wysokości
30 mld euro, w połączeniu z pomocą finansową dla państw członkowskich na pokrycie
kosztów odsetek. Pożyczki zapewnią dodatkowe wsparcie finansowe w czasie, gdy
finanse publiczne są napięte, a priorytetowe inwestycje muszą być utrzymane.
Nowoczesne źródła finansowania dla budżetu UE
Nowe priorytety wymagają nowych inwestycji. Komisja proponuje w związku z tym, aby
inwestycje te były finansowane z następujących źródeł: nowych środków finansowych (około
80 proc.) oraz oszczędności i przesunięć środków (około 20 proc.).
Opierając się na zaleceniach grupy wysokiego szczebla w sprawie „Przyszłego
finansowania UE”, Komisja proponuje unowocześnienie i uproszczenie obecnego ogólnego
systemu finansowania – tj. „zasobów własnych” – i zróżnicowanie źródeł dochodów
budżetowych.
Nowe źródła finansowania długoterminowego budżetu
Komisja proponuje uproszczenie obecnych zasobów własnych opartych na podatku od
wartości dodanej (VAT) oraz wprowadzenie koszyka nowych zasobów własnych, który jest
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powiązany z naszymi priorytetami politycznymi. Proponowany koszyk nowych zasobów
własnych obejmuje:
 20 proc. dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji;
 3-procentową stawkę poboru mającą zastosowanie do nowej wspólnej skonsolidowanej
podstawy opodatkowania osób prawnych (która będzie stopniowo wprowadzana po
przyjęciu niezbędnych przepisów);
 wkład krajowy obliczany na podstawie ilości niepoddawanych recyklingowi odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych w każdym państwie członkowskim
(0,80 euro/kg).
 Te nowe zasoby własne będą stanowić ok. 12 proc. łącznego budżetu UE i mogą wnieść
nawet 22 mld euro rocznie na potrzeby finansowania nowych priorytetów.
Komisja w przyszłości przedstawi szczegółowe propozycje dotyczące przyszłych
programów finansowych dla poszczególnych sektorów. Decyzja w sprawie przyszłego
długoterminowego budżetu UE zostanie podjęta przez Radę stanowiącą jednomyślnie, po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Negocjacje powinny więc być najważniejszym
priorytetem, a porozumienie powinno zostać osiągnięte przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego i szczytem w Sibiu w dniu 9 maja 2019 r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180502_budzet_pl
2. UE otwarta na negocjacje z nowymi krajami
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Albania mogą rozpocząć negocjacje akcesyjne
z UE – takie stanowisko zarekomendowała Radzie Komisja Europejska. Roczny pakiet
„rozszerzenie” podsumowuje postępy 6 krajów Bałkanów Zachodnich oraz Turcji w zakresie
realizacji reform gospodarczych, ustrojowych i prawnych.
Postęp na drodze do Europy jest procesem obiektywnym i opartym na kryteriach
merytorycznych – zależy od konkretnych wyników osiągniętych przez poszczególne kraje, przy
czym najwyższy priorytet mają obszary praworządności, wymiaru sprawiedliwości i praw
podstawowych. Wiarygodna perspektywa rozszerzenia wymaga stałych wysiłków
i wprowadzenia nieodwracalnych reform. Rozszerzenie UE to inwestycja na rzecz pokoju,
bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny
transformacyjny wpływ na partnerów uczestniczących w tym procesie i prowadzi do
pozytywnych przemian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.
Komisja zaleciła Radzie podjęcie decyzji o otwarciu negocjacji akcesyjnych z byłą
jugosłowiańską republiką Macedonii i Albanią w związku z osiągniętymi przez te kraje
postępami, z myślą o utrzymaniu i pogłębieniu obecnego tempa reform.
W przypadku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii decydujące znaczenie dla
dalszych postępów tego kraju będzie miało w szczególności wywiązanie się z pilnych reform
o priorytetowym znaczeniu. W przypadku Albanii najważniejsze znaczenie będą miały postępy
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w kluczowym obszarze, jakim jest praworządność (w zakresie wszystkich pięciu
priorytetowych reform), a także dalsze osiąganie konkretnych i wymiernych rezultatów
w ponownej ocenie (weryfikacji) sędziów i prokuratorów.
Aby wesprzeć te cele, Komisja zastosowałaby wzmocnione podejście w przypadku
rozdziałów negocjacyjnych dotyczących sądownictwa i praw podstawowych oraz
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Ten krok naprzód w ramach długiej procedury
jest zgodny z podejściem opartym na kryteriach merytorycznych i rygorystycznych warunkach,
które zostały niedawno potwierdzone w strategii Komisji dotyczącej Bałkanów Zachodnich.
Jak stwierdzono w Strategii dla Bałkanów Zachodnich, UE musi być przygotowana na
przyjęcie nowych państw członkowskich – gdy wypełnią one warunki – m.in. pod względem
instytucjonalnym i finansowym. Unia musi być silniejsza, stabilniejsza i sprawniejsza, zanim
stanie się większa.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180417_enlargement_pl
3. Europejczycy oceniają sprawiedliwość
Większość Europejczyków jest zdania, że życie wokół nich jest ogólnie sprawiedliwe, lecz
mają obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach
– pokazuje najnowszy sondaż Eurobarometru. Stał się on również podstawą do pierwszego
sprawozdania na temat sprawiedliwości, przygotowanego przez Wspólne Centrum Badawcze
(JRC).
Według badania, większość Europejczyków sądzi, że większość sytuacji, jakie zdarzają im
się w życiu, są sprawiedliwe, i że dysponują oni równymi szansami rozwoju. Mniej wierzą oni
jednak, że wymiar sprawiedliwości i decyzje polityczne są wdrażane w równy i spójny sposób
w ich krajach, niezależnie od statusu społecznego, majątkowego i znajomości. Znaczna
większość uważa również, że nierówności w dochodach są zbyt duże, i że rządy powinny je
wyeliminować, podczas gdy mniej niż połowa jest zdania, że zwiększyła się równość szans,
a ich status społeczny ulega poprawie w miarę upływu czasu.
Główne wnioski z badania Eurobarometru dotyczą kształcenia, dochodów, statusu
społecznego i międzypokoleniowej mobilności. Obejmują one także poglądy na temat migracji
i globalizacji, jako że migracja jest jednym z czynników przyczyniających się do zwiększenia
nierówności, a globalizacja jest wyznacznikiem preferencji politycznych, które warunkują
postawy względem sprawiedliwości i nierówności:
 Ponad połowa respondentów uważa, że ludzie mają równe szanse rozwoju (58 proc.).
Jednakże ten wynik maskuje istotne różnice regionalne – takiego zdania bowiem jest
81 proc. respondentów w Danii, ale tylko 18 proc. w Grecji.
 Respondenci są mniej optymistyczni, jeśli chodzi o sprawiedliwość w konkretnych
dziedzinach. Zaledwie 39 proc. jest przekonanych, że sprawiedliwość zawsze przeważa
nad niesprawiedliwością, podczas gdy tyle samo osób nie zgadza się z tym
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stwierdzeniem. Jeszcze bardziej pesymistycznie – jedynie 32 proc. respondentów
zgadza się, że decyzje polityczne będą konsekwentnie stosowane do wszystkich
obywateli, a 48 proc. się z tym nie zgadza. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są bardziej
skłonni uważać rzeczy za sprawiedliwe, jeśli są lepiej wykształceni, młodsi i lepiej
sytuowani.
Przeważająca większość biorących udział w badaniu uważa, że różnice w dochodach są
zbyt duże (84 proc.). W Portugalii tego zdania jest 96 proc. respondentów, 92 proc.
w Niemczech i 59 proc. w Niderlandach. We wszystkich krajach oprócz Danii ponad
60 proc. respondentów jest zdania, że rządy powinny przyjąć środki mające na celu
zmniejszenie różnic.
Dobry stan zdrowia i wysokiej jakości kształcenie są postrzegane jako kluczowe lub
ważne czynniki udanego życia przez odpowiednio 98 proc. i 93 proc. respondentów.
Ponad 90 proc. uważa także ciężką pracę i odpowiednie znajomości za istotne lub
ważne. Wywodzenie się z bogatej rodziny, posiadanie koneksji politycznych, określone
pochodzenie etniczne lub płeć są postrzegane jako mniej istotne.
Mniej niż połowa respondentów (46 proc.) uważa, że szanse rozwoju są bardziej
sprawiedliwe niż 30 lat temu – z tym stwierdzeniem zgadza się ponad 70 proc. osób
biorących udział w badaniu na Malcie, w Finlandii i Irlandii, ale mniej niż 25 proc.
w Chorwacji, Francji i Grecji.
Ogólnie rzecz biorąc 47 proc. Europejczyków uważa, że globalizacja jest zjawiskiem
pozytywnym, a 21 proc. się z tym nie zgadza. 39 proc. respondentów uważa, że napływ
migrantów do ich krajów jest zjawiskiem pozytywnym, podczas gdy 33 proc. Jest
przeciwnego zdania.

JRC wykorzysta wyniki badań oraz najnowsze badania naukowe do tworzenia bazy wiedzy
potrzebnej do wspierania polityki UE mającej na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego
społeczeństwa. W 2019 r. opublikuje szereg dokumentów informacyjnych dotyczących polityki
oraz drugie sprawozdanie na temat sprawiedliwości.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180423_justice_pl
4. Sztuczna inteligencja zmienia gospodarkę
Unia Europejska zwiększy nakłady na badania nad sztuczną inteligencją (SI), przy
jednoczesnym określeniu jasnych ram etycznych i prawnych podczas stosowania takiej
technologii. Komisja Europejska przedstawiła szereg działań, które chce zrealizować, aby
ułatwić obywatelom UE czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji i zwiększyć
konkurencyjność UE na tym polu. Komisja proponuje trzytorowe podejście w celu zwiększenia
inwestycji publicznych i prywatnych w SI, przygotowania do zmian społeczno-gospodarczych
i zapewnienia odpowiednich ram etycznych i prawnych. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na
wniosek o określenie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji, z którym wystąpili
europejscy przywódcy.
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Do końca 2020 r. UE (sektor publiczny i prywatny) powinna zwiększyć nakłady na badania
naukowe i innowacje w dziedzinie SI o co najmniej 20 mld euro. Aby wesprzeć te działania
Komisja, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, zwiększy w latach
2018–2020 swoje inwestycje w SI do 1,5 mld euro. Inwestycja ta powinna spowodować
uruchomienie dodatkowych 2,5 mld euro w ramach istniejących partnerstw publicznoprywatnych, np. w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych (tzw. big data) i robotyki.
Środki te przyspieszą rozwój zastosowań SI w kluczowych sektorach, od transportu po zdrowie;
wzmocnią ośrodki badań nad SI w całej Europie i kontakty między nimi oraz będą stanowić
zachętę do testowania i eksperymentowania. Komisja będzie wspierać opracowanie „platformy
SI na żądanie” – rozwiązania zapewniającego dostęp do ważnych zasobów SI w UE dla
wszystkich użytkowników.
Ponadto uruchomione zostaną środki z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych, aby zapewnić przedsiębiorstwom i start-upom dodatkowe wsparcie na
inwestycje w SI. Ogółem celem współpracy z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji
Strategicznych jest uruchomienie do 2020 r. środków inwestycyjnych o łącznej wartości ponad
500 mln euro w szeregu kluczowych sektorów.
Komisja będzie również kontynuować prace nad tworzeniem otoczenia sprzyjającego
inwestycjom. Dla większości technologii SI podstawowym surowcem są dane. W związku
z tym Komisja przedstawia wniosek legislacyjny w sprawie udostępnienia większej ilości
danych do ponownego wykorzystania oraz środki mające na celu ułatwienie wymiany danych.
Dotyczy to danych pochodzących od służb użyteczności publicznej i ze środowiska, a także
danych z badań naukowych i dotyczących zdrowia.
Sztuczna inteligencja to nie science fiction, lecz część naszego codziennego życia.
Korzystamy z niej, np. organizując swój dzień przy pomocy wirtualnego asystenta, czy
słuchając piosenek, które wybrał dla nas telefon na podstawie naszych preferencji. Inteligentne
systemy nie tylko ułatwiają życie codzienne, lecz także pomagają rozwiązać niektóre
z najtrudniejszych problemów współczesnego świata. Należą do nich np.: leczenie chorób
przewlekłych, walka ze zmianą klimatu i przewidywanie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.
W XXI w. sztuczna inteligencja stała się jedną z technologii o największym znaczeniu
strategicznym.
Europa chce być liderem tych zmian – wiele niedawnych przełomowych osiągnięć
w dziedzinie sztucznej inteligencji powstało w europejskich laboratoriach. Udział europejskich
przedsiębiorstw w produkcji robotów przemysłowych i usługowych wynosi ok. 25 proc.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180425_si_pl;
https://ec.europa.eu/poland/news/180515_research_pl
5. Dezinformacja uderza w demokrację
Ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji – to odpowiedź
Komisji Europejskiej na coraz częstsze przypadki wprowadzania obywateli w błąd w celu
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uzyskania korzyści np. politycznych. KE zamierza też wspierać rzetelne dziennikarstwo oraz
promować umiejętności korzystania z mediów. W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc.
respondentów stwierdziło, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji.
Niedawne doniesienia na temat Facebooka i Cambridge Analytica ujawniły, w jaki sposób
dane osobowe mogą być wykorzystywane w kontekście wyborów. Stanowi to aktualny
przykład, że niezbędne są dalsze działania, aby zapewnić odporne procesy demokratyczne.
Komisja Europejska podejmuje kroki w walce z dezinformacją w celu zapewnienia ochrony
europejskich wartości oraz bezpieczeństwa.
W ostatnim badaniu Eurobarometru 83 proc. respondentów stwierdziło, że fałszywe
informacje stanowią zagrożenie dla demokracji. Ich niepokój budzi w szczególności
zamierzona dezinformacja, mająca na celu wywieranie wpływu na wybory i politykę
imigracyjną. W badaniu podkreślono również znaczenie wysokiej jakości środków przekazu:
respondenci postrzegają media tradycyjne jako najbardziej wiarygodne źródło informacji (radio
– 70 proc., telewizja – 66 proc., prasa drukowana – 63 proc.). Za najmniej wiarygodne uznano
internetowe źródła informacji i internetowe serwisy wideo, w przypadku których poziom
zaufania wynosi odpowiednio 26 i 27 proc.
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało badanie na temat
fałszywych informacji i dezinformacji. Zwrócono w nim uwagę, że dwie trzecie czytelników
wiadomości w internecie woli mieć do nich dostęp za pośrednictwem opartych na algorytmach
platform, takich jak wyszukiwarki i czytniki wiadomości, oraz serwisów społecznościowych.
Stwierdzono również przesunięcie siły rynkowej i źródeł dochodów z wydawców wiadomości
na operatorów platform, którzy posiadają dane umożliwiające dopasowanie czytelników,
artykułów i reklam.
W odpowiedzi na te obawy i tendencje Komisja proponuje zastosowanie szeregu środków
w celu zwalczania dezinformacji w internecie. Obejmują one następujące elementy:


Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji: w pierwszej kolejności, do
lipca bieżącego roku, platformy internetowe powinny opracować i stosować wspólny
kodeks postępowania w celu:
a) zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do treści sponsorowanych,
w szczególności reklamy politycznej, a także ograniczenia opcji ukierunkowania
reklamy politycznej i ograniczenia dochodów podmiotów będących źródłem
dezinformacji;
b) zapewnienia większej jasności co do funkcjonowania algorytmów oraz
umożliwienia weryfikacji przez osoby trzecie;
c) ułatwienia użytkownikom odkrywania i dostępu do różnych źródeł wiadomości
przedstawiających alternatywne poglądy;
d) wprowadzenia środków służących identyfikacji i zamykaniu fałszywych kont oraz
rozwiązywaniu problemów związanych z botami;
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umożliwienia podmiotom weryfikującym fakty, naukowcom i organom
publicznym stałego monitorowania dezinformacji w internecie;
Niezależna europejska sieć podmiotów weryfikujących fakty: pozwoli ona na ustalenie
wspólnych metod pracy, wymianę najlepszych praktyk oraz pracę w celu osiągnięcia
jak najszerszego zakresu korekt merytorycznych w całej UE. Weryfikatorzy zostaną
wybrani spośród unijnych członków międzynarodowej sieci weryfikacji faktów, która
ściśle przestrzega swojego kodeksu postępowania.
Zabezpieczona europejska platforma internetowa dotycząca dezinformacji, której celem
jest wsparcie sieci podmiotów weryfikujących fakty i naukowców akademickich
zajmujących się tym zagadnieniem, dzięki umożliwieniu gromadzenia i analizy danych
transgranicznych oraz dostępu do danych ogólnoeuropejskich.
Poprawa umiejętności korzystania z mediów: wyższy poziom umiejętności korzystania
z mediów pomoże Europejczykom identyfikować dezinformację w internecie
i krytycznie podchodzić do treści internetowych. W tym celu Komisja będzie zachęcać
weryfikatorów faktów i organizacje społeczeństwa obywatelskiego do dostarczania
szkołom i nauczycielom materiałów edukacyjnych oraz zorganizuje Europejski tydzień
umiejętności korzystania z mediów.
Wsparcie dla państw członkowskich w zapewnianiu odporności wyborów na coraz
bardziej złożone zagrożenia cybernetyczne, w tym dezinformację i cyberataki
cybernetyczne.
Promowanie dobrowolnych internetowych systemów identyfikacji w celu poprawy
identyfikacji dostawców informacji oraz promowania większego zaufania do interakcji
internetowych, informacji i ich źródeł oraz ich wiarygodności.
Wsparcie zróżnicowanych informacji wysokiej jakości: Komisja wzywa państwa
członkowskie do zwiększenia wsparcia dla rzetelnego dziennikarstwa, aby zapewnić
pluralistyczne, zróżnicowane i zrównoważone środowisko medialne. W 2018 r.
Komisja ogłosi zaproszenie do składania wniosków dotyczących tworzenia
i rozpowszechniania wysokiej jakości treści informacyjnych na tematy unijne za
pośrednictwem mediów informacyjnych opartych na danych.
W ramach skoordynowanej polityki w zakresie komunikacji strategicznej, opracowanej
przez służby Komisji, łączącej obecne i przyszłe inicjatywy UE i państw członkowskich
dotyczące eliminowania dezinformacji w internecie, określone zostaną działania
informacyjne mające na celu zwalczanie fałszywych narracji dotyczących Europy
i zwalczanie dezinformacji w UE i poza nią.
e)















Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180426_fake_news_pl
6. Chrońcie dzieci, szczepcie je!
Dzięki szczepieniom można co roku ocalić od 1 do 3 mln ludzi na świecie. Jednocześnie
z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE występują niespotykane
wcześniej ogniska odry. Dlatego KE apeluje o ściślejszą współpracę przeciwko chorobom,
którym można zapobiegać.
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Komisja wydaje zestaw zaleceń dotyczących tego, jak UE może zacieśnić współpracę
w dziedzinie zwalczania chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia. Jest to
odpowiedź na wyrażone w orędziu o stanie Unii w 2017 r. wezwanie przewodniczącego JeanaClaude'a Junckera do działania w celu zwiększenia odsetka osób objętego szczepieniami oraz
zapewnienia, aby wszyscy obywatele UE mieli dostęp do szczepień.
Według Światowej Organizacji Zdrowia w najbliższym dziesięcioleciu szczepionki uratują
życie 25 milionom osób. Jednak według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ECDC) z powodu niewystarczającego stanu zaszczepienia w kilku krajach UE
występują niespotykane wcześniej ogniska odry i powracają inne choroby zwalczane drogą
szczepień. Wciąż dochodzi w UE do zgonów dzieci i dorosłych z powodu tych chorób.
Wniosek Komisji skupia się na trzech głównych filarach działania:
1. zwalczanie zjawiska uchylania się od szczepień oraz zwiększenie odsetka osób objętego
szczepieniami;
2. zrównoważona polityka szczepień w UE;
3. koordynacja na szczeblu UE i wkład w ochronę zdrowia na świecie.
We wniosku zaapelowano do Komisji i państw członkowskich o podjęcie 20 działań, m.in.:
 opracowania i wdrożenia do 2020 r. krajowych lub regionalnych planów szczepień,
zakładających co najmniej 95-procentową wyszczepialność w przypadku odry;
 wprowadzenia rutynowych kontroli statusu szczepień i regularnych możliwości
zaszczepienia się w różnym wieku, np. w szkołach czy w miejscu pracy;
 przedstawienia opcji wspólnej karty szczepień w formacie elektronicznym, która
miałaby zastosowanie transgraniczne;
 ustanowienia do 2019 r. europejskiego portalu informacyjnego na temat szczepień, aby
zapewnić dostępne online obiektywne, przejrzyste i aktualne informacje naukowe na
temat korzyści ze szczepień i bezpieczeństwa szczepień;
 ograniczenia ryzyka niedoborów przez stworzenie wirtualnej hurtowni danych UE
dotyczących zapasów szczepionek i zapotrzebowania na nie, tak aby ułatwić
dobrowolną wymianę informacji na temat dostępnych zapasów i niedoborów
niezbędnych szczepionek;
 zapewnienia wszystkim pracownikom służby zdrowia niezbędnego przeszkolenia, tak
aby mogli śmiało przeprowadzać szczepienia i reagować na uchylanie się od szczepień;
 powołania koalicji na rzecz szczepień, aby zrzeszyć europejskie stowarzyszenia
pracowników służby zdrowia oraz stowarzyszenia studenckie zajmujące się tą kwestią;
celem koalicji będzie zobowiązanie się do dokładnego informowania opinii publicznej,
zwalczanie mitów i wymiana najlepszych praktyk;
 ustanowienia europejskiego systemu wymiany informacji, aby zgromadzić wiedzę
i opracować do 2020 r. wytyczne na potrzeby podstawowego unijnego kalendarza
szczepień, obejmującego dawkowanie i przedziały wiekowe, wspólnie przyjęte przez
wszystkie państwa członkowskie;
 zacieśnienia partnerstwa i współpracy w dziedzinie szczepień z partnerami
międzynarodowymi.
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Wniosek Komisji będzie omawiany przez Radę i ma zostać przyjęty przed końcem 2018 r.
oraz natychmiast wejść w życie. Komisja będzie następnie co trzy lata składać sprawozdanie
z postępów w realizacji zalecenia. Komisja sporządzi ponadto sprawozdanie w sprawie
poziomu zaufania do szczepień w UE w ramach procedury Stan zdrowia w UE, aby
monitorować stosunek do szczepień.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180426_vaccination_pl
7. Bezpieczne wizy do UE
Komisja proponuje modernizację wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych
zawierającej informacje na temat osób ubiegających się o wizę Schengen – w celu
dostosowania go do zmieniających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz
poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi UE.
Proponowane zmiany pozwolą na bardziej dogłębne kontrole przeszłości osób ubiegających
się o wizę, zlikwidowanie luk informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa dzięki lepszej
wymianie informacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie pełnej
interoperacyjności z innymi unijnymi bazami danych.
Wizowy system informacyjny (VIS) jest unijną bazą danych, za pośrednictwem której
funkcjonariusze straży granicznej na granicach zewnętrznych UE mogą łączyć się
z konsulatami państw członkowskich na całym świecie. Zapewnia ona organom wydającym
wizy najważniejsze informacje na temat osób ubiegających się o wizę krótkoterminową
Schengen, pozwalając jednocześnie straży granicznej na wykrycie osób, które mogą
powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Nowy wniosek rozszerza zakres VIS, przede wszystkim dodając do systemu wizy
długoterminowe i dokumenty pobytowe, przy pełnym poszanowaniu przepisów dotyczących
ochrony danych, aby zagwarantować tym organom w razie potrzeby dostęp do niezbędnych
informacji. Wniosek jest drugim etapem reformy wspólnej polityki wizowej UE i odzwierciedla
zmiany w kodeksie wizowym przedstawione przez Komisję w marcu 2018 r.
Proponowana modernizacja bazy VIS przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
wewnętrznego i usprawnienia zarządzania granicami dzięki zastosowaniu następujących
środków:
 usprawnione kontrole krzyżowe z wykorzystaniem wszystkich baz danych:
wszystkie wnioski wizowe przechowywane w bazie VIS będą odtąd automatycznie
porównywane ze wszystkimi innymi unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie
bezpieczeństwa i migracji, takimi jak nowo utworzony system wjazdu/wyjazdu (EES),
System Informacyjny Schengen (SIS) i europejski system przekazywania informacji
z rejestrów karnych (ECRIS), za pośrednictwem jednolitego portalu wyszukiwania.
Ta obowiązkowa kontrola krzyżowa pozwoli wykryć osoby posługujące się wieloma
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tożsamościami i zidentyfikować osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub
ryzyko związane z nieuregulowaną migracją;
lepsza wymiana danych i informacji: obecnie na szczeblu UE nie są gromadzone
żadne informacje dotyczące wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych.
Proponowana modernizacja przyczyni się do rozszerzenia zakresu VIS, tak aby system
uwzględniał również takie informacje. Pozwoli to funkcjonariuszom straży granicznej
szybko ustalić, czy dana wiza długoterminowa lub dany dokument pobytowy
wykorzystywane przy przekraczaniu granic zewnętrznych Schengen są ważne i czy ich
posiadacz jest uprawniony do legitymowania się nimi, co przyczyni się do
wyeliminowania poważnej luki w bezpieczeństwie.
sprawniejsze procedury powrotu: od tej pory w bazie VIS będą również zawarte
kopie dokumentu podróży osoby ubiegającej się o wizę. W połączeniu
z upoważnieniem funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej
i Przybrzeżnej, ułatwi to identyfikację i readmisję migrantów o nieuregulowanym
statusie nieposiadających odpowiednich dokumentów, zwiększając tym samym
skuteczność unijnej polityki powrotowej;
wzmocnione zdolności w zakresie ścigania przestępczości i zapobiegania jej:
Organy ścigania i Europol będą teraz miały lepiej zorganizowany dostęp do VIS na
potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym
przestępstwom, a także ich wykrywania lub ścigania, na ściśle określonych warunkach
i przy pełnym poszanowaniu unijnych przepisów w zakresie ochrony danych
osobowych. Dostęp do VIS będą również miały organy ścigania na potrzeby
wyszukiwania i identyfikowania osób zaginionych lub uprowadzonych i ofiar handlu
ludźmi.

Dalsze działania
Unijna agencja eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój i zarządzanie zmodernizowaną
bazą VIS. W celu zakończenia reformy unijnej polityki wizowej Komisja wzywa Parlament
Europejski i Radę do jak najszybszego zakończenia procedur ustawodawczych w celu
zlikwidowania wszelkich pozostałych luk informacyjnych i ułatwienia podróży do UE osobom
odwiedzającym ją legalnie.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180516_visas_pl
8. Nowy pakiet działań
transportowego

służących

modernizacji

europejskiego

systemu

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude
Juncker wyznaczył dla UE i jej przemysłu cel polegający na zajęciu pozycji światowego lidera
w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. Opierając się na wcześniejszych
programach „Europa w ruchu” z maja i listopada 2017 r., Komisja Junckera przedstawia trzeci
i ostatni pakiet środków służących realizacji tego celu w sektorze mobilności. Ma to umożliwić
wszystkim Europejczykom korzystanie z bezpieczniejszego ruchu drogowego, mniej
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zanieczyszczających pojazdów i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań,
a jednocześnie wspierać konkurencyjność przemysłu UE.
Inicjatywy obejmują:
 zintegrowaną politykę na rzecz przyszłości bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
środki dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury;
 pierwsze w historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności;
strategiczny plan działania dotyczący rozwoju i wytwarzania akumulatorów w Europie;
 wybiegającą w przyszłość strategię w dziedzinie połączonej z siecią
i zautomatyzowanej mobilności.
Bezpieczna mobilność
Mimo że od 2001 r. liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się
o ponad połowę, to w 2017 r. na drogach w UE życie straciło 25,3 tys. osób, a 135 tys. zostało
ciężko rannych. Komisja podejmuje zatem działania o dużej unijnej wartości dodanej, aby
przyczynić się do bezpieczeństwa na drogach oraz do realizacji celu, jakim jest Europa, która
chroni. Komisja proponuje, by nowe modele pojazdów były wyposażone w zaawansowane
elementy bezpieczeństwa, takie jak zaawansowany system hamowania awaryjnego i system
utrzymywania pojazdu w pasie ruchu w przypadku samochodów osobowych lub systemy
detekcji ruchu pieszych i rowerzystów w przypadku samochodów ciężarowych. Ponadto
Komisja ułatwia państwom członkowskim systematyczne identyfikowanie niebezpiecznych
odcinków dróg i przeprowadzanie lepiej ukierunkowanych inwestycji. Wprowadzenie w życie
tych dwóch środków może uratować życie aż 10,5 tys. osób i pozwoli uniknąć odniesienia
poważnych urazów przez 60 tys. osób w latach 2020–2030, przyczyniając się tym samym do
zrealizowania długoterminowego celu UE, jakim jest ograniczenie do niemal zerowej liczby
ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do 2050 r. („Wizja Zero”).
Mobilność ekologiczna
Komisja kończy swój program na rzecz mobilności niskoemisyjnej, proponując pierwsze w
historii normy emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. W 2025 r. średni
poziom emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych będzie musiał być o 15 proc. niższy
niż w roku 2019. W odniesieniu do 2030 r. zaproponowano, orientacyjny poziom redukcji o co
najmniej 30 proc. w stosunku do poziomu z 2019 r. Cele te są spójne ze zobowiązaniami UE
wynikającymi z porozumienia paryskiego oraz umożliwią przedsiębiorstwom transportowym
– głównie MŚP – poczynienie znacznych oszczędności dzięki niższemu zużyciu paliwa (25 tys.
euro w ciągu pięciu lat). W celu umożliwienia dalszej redukcji emisji CO2 Komisja ułatwia
projektowanie bardziej aerodynamicznych samochodów ciężarowych oraz poprawę
oznakowania opon. Ponadto Komisja przedstawia kompleksowy plan działania dotyczący
akumulatorów, który przyczyni się do stworzenia konkurencyjnego i trwałego „ekosystemu”
akumulatorów w Europie.
Połączona z siecią i zautomatyzowana mobilność
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Samochody i inne pojazdy coraz częściej są standardowo wyposażane w systemy
wspomagania kierowców, a wkrótce na rynku pojawią się całkowicie autonomiczne pojazdy.
Komisja proponuje strategię, której celem jest uczynienie Europy światowym liderem
w dziedzinie w pełni zautomatyzowanych i połączonych z siecią systemów mobilności.
Strategia ta zakłada nowy poziom współpracy między użytkownikami dróg, co mogłoby
potencjalnie przynieść ogromne korzyści dla całego systemu mobilności. Transport będzie
bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny, tańszy oraz bardziej dostępny dla osób w podeszłym
wieku i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto Komisja proponuje ustanowienie
całkowicie cyfrowego środowiska wymiany informacji w transporcie towarowym. Pozwoli to
ograniczyć biurokrację i ułatwi przepływ informacji cyfrowych dotyczących operacji
logistycznych.
Pakiet na rzecz mobilności obejmuje nową strategię w zakresie polityki przemysłowej
z września 2017 r. oraz stanowi zakończenie procesu rozpoczętego wprowadzeniem strategii
na rzecz mobilności niskoemisyjnej z 2016 r. i przyjęciem poprzednich pakietów „Europa
w ruchu” z maja i listopada 2017 r. Wszystkie te inicjatywy stanowią jednolity pakiet spójnych
strategii politycznych odnoszących się do wielu powiązanych ze sobą aspektów naszego
systemu mobilności.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180517_mobility_pl
9. Gospodarka bez odpadów
Państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły nowe wartości docelowe w zakresie
recyklingu i składowania odpadów. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat UE stanie się
liderem w gospodarowaniu opadami i recyklingu, co jest drogą do stworzenia gospodarki
o obiegu zamkniętym. Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Nowe przepisy – powstałe w oparciu o wniosek KE przedstawiony w grudniu 2015 r.
w ramach pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym – pomogą zapobiegać
powstawaniu odpadów oraz, gdy nie jest to możliwe, znacznie zintensyfikować recykling
odpadów komunalnych i opakowaniowych. Dzięki tym przepisom stopniowo ograniczane
będzie składowanie odpadów, a wspierane będzie wykorzystanie instrumentów ekonomicznych
takich jak systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nowe ustawodawstwo
zwiększa rolę „hierarchii postępowania z odpadami”, tj. nakłada na państwa członkowskie
wymóg wprowadzania konkretnych środków i priorytetowego traktowania działań w zakresie
zapobiegania, ponownego użycia i recyklingu, przedkładając je nad składowanie i spalanie,
a tym samym urzeczywistniając gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Pierwotnie Komisja przedstawiła propozycje nowych przepisów w zakresie odpadów
w 2014 r. Zostały one jednak wycofane i zastąpione w grudniu 2015 r. – w ramach planu
działania Komisji Junckera na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym – lepiej
zaprojektowanymi i bardziej ambitnymi wnioskami zakładającymi bardziej zamknięty obieg.
Wnioski te zostały następnie przyjęte i są obecnie częścią zbioru przepisów UE.
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W oparciu o istniejący obowiązek selektywnego zbierania papieru i tektury, szkła, metali
i tworzyw sztucznych, nowe przepisy dotyczące selektywnego zbierania przyczynią się do
poprawy jakości surowców wtórnych i ich lepszego wykorzystania: do 2022 r. selektywnie
będą musiały być zbierane niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych, do 2023 r. –
bioodpady, a do 2025 r. – materiały włókiennicze.
Składowanie odpadów nie ma sensu w gospodarce o obiegu zamkniętym i może
powodować zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza. Do 2035 r. ilość składowanych
odpadów komunalnych musi zostać zredukowana do najwyżej 10 proc. całkowitej ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych.
W nowych przepisach przewidziano większe wykorzystanie skutecznych instrumentów
ekonomicznych i innych środków mających na celu stosowanie hierarchii postępowania
z odpadami. Istotną rolę w tej fazie przejściowej przyznano producentom przez uczynienie ich
odpowiedzialnymi za swoje produkty, gdy te stają się odpadami. Nowe wymagania dotyczące
systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta doprowadzą do poprawy ich
funkcjonowania i zarządzania. Ponadto do 2024 r. muszą zostać ustanowione obowiązkowe
systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszystkich opakowań.
W nowym ustawodawstwie kładzie się szczególny nacisk na zapobieganie powstawaniu
odpadów i wprowadza istotne cele w odniesieniu do marnotrawienia żywności i odpadów
morskich, aby przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych przez ONZ celów
zrównoważonego rozwoju w tych obszarach.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180522_circular_economy_pl
10. Młodzież i kultura w UE
Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów
i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre
elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE
przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem
wymiaru kulturowego Unii Europejskiej.
Celem tych nowych inicjatyw jest poprawa mobilności edukacyjnej i możliwości
kształcenia w UE, wsparcie młodych ludzi (zwłaszcza przez zachęcanie ich do udziału w życiu
demokratycznym i obywatelskim) oraz wykorzystanie potencjału kultury do osiągnięcia
postępu społecznego i gospodarczego w Europie.
Komisja przedstawiła pakiet obejmujący:
 ogólny komunikat zatytułowany „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej
młodzieży, edukacji i kultury”, który omawia realizację przez Komisję programu
z Göteborga i mandatu Rady;
 strategię na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, która ma wzmocnić pozycję młodzieży
w Europie i zachęcać ją do zabierania głosu w kształtowaniu polityki UE – Komisja
przykłada wagę do inwestycji w młodych ludzi i ich przyszłość;
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wnioski dotyczące zaleceń Rady: w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej
edukacji i opieki nad dzieckiem, które to systemy mają pomagać w odnoszeniu
sukcesów na późniejszym etapie życia; w sprawie automatycznego wzajemnego
uznawania dyplomów oraz okresów nauki za granicą w celu ułatwienia mobilności
edukacyjnej w Europie; oraz w sprawie poprawy nauczania i uczenia się języków, aby
coraz więcej młodych ludzi biegle posługiwało się językami obcymi;
nowy program na rzecz kultury, który będzie służył budowaniu świadomości na temat
wspólnego i zróżnicowanego dziedzictwa Europy. Celem tego programu jest
wykorzystanie pełnego potencjału kultury w budowaniu coraz bardziej zintegrowanej
i sprawiedliwej Unii, która wspiera innowacyjność, kreatywność, zrównoważone
miejsca pracy i wzrost gospodarczy, jak również w budowaniu relacji z krajami spoza
UE.

W ramach zapowiedzianych inicjatyw trwają również prace nad innymi aspektami
utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. W ogólnym komunikacie pt. „Budowa
silniejszej Europy” przedstawiono plany wprowadzenia europejskiej legitymacji studenckiej,
która ma przyczynić się do wzrostu mobilności edukacyjnej poprzez ograniczenie obciążeń
administracyjnych i kosztów dla studentów oraz placówek edukacyjnych. Komisja planuje
wprowadzić legitymację do 2021 r. Ma to być konkretny symbol tożsamości europejskich
studentów.
Opracowane zostaną również inne działania mające na celu wspieranie opartego na uczeniu
się przez całe życie i stymulowanego innowacjami podejścia do kształcenia i szkolenia.
Komisja zaproponuje na przykład wspieranie tworzenia centrów doskonałości kształcenia
i szkolenia zawodowego, które będą promować aktywną rolę kształcenia i szkolenia
zawodowego w lokalnym i regionalnym rozwoju gospodarczym.
W 2016 r. przywódcy UE poparli potrzebę działań na rzecz wsparcia młodzieży. W Planie
z Bratysławy zobowiązali się do tworzenia szans dla młodzieży poprzez inicjatywy na rzecz
młodzieży, m.in. Europejski Korpus Solidarności. Komisja proponuje obecnie przeformułować
strategię na rzecz młodzieży, tak aby młodzi ludzie mogli uczestniczyć w budowaniu
przyszłości Europy.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180522_education_pl
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II.

Z BIURA W BRUKSELI

W okresie sprawozdawczym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła
w szeregu spotkań, w tym nt. przygotowań do nadchodzących wydarzeń informacyjnopromocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne Województwa WarmińskoMazurskiego, jak i Dom Polski Wschodniej.
1. Wspólne Centrum Badawcze
26 kwietnia Dyrektor Biura w Brukseli wzięła udział w spotkaniu dot. prezentacji
Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Center – JRC) Komisji Europejskiej oraz
możliwości, jakie jego działalność oferuje regionom, miastom, a także różnego rodzaju
instytucjom europejskim, krajowym, regionalnym, powiatowym i gminnym.
Celem JRC jest wspieranie UE za pomocą niezależnych badań naukowych na wszystkich
etapach kształtowania polityki. JRC koordynuje centra wiedzy i kompetencji, aby przetwarzać
naukowe dowody w celu informowania decydentów oraz zapewniania narzędzi i usług dla
wszystkich obszarów polityki UE.
Zakres działalności to: energia i transport; edukacja, podnoszenie kwalifikacji
i zatrudnienie (m.in. długofalowe programy); innowacyjne systemy i procesy; żywność,
żywienie i zdrowie (m.in. nanotechnologie i nanocząsteczki w produktach); środowisko, zasoby
naturalne i zrównoważony rozwój (rolnictwo, ochrona środowiska, tereny uprawne, systemy
satelitarne, drony, raporty o stanie wód w Europie); ludzie i procesy decyzyjne w relacjach
społecznych (m.in. badania społeczne); bezpieczeństwo cywilne; dane i transformacje cyfrowe
(m.in. cyberbezpieczeństwo, wpływ na różne dziedziny gospodarki); migracja i rozwój
terytorialny (dane i statystyki); gospodarka, finanse i rynki (modelowanie).
Na stronach internetowych tej instytucji można znaleźć „Tematyczne ośrodki wiedzy”.
Są to wirtualne podmioty, skupiające ekspertów i wiedzę z różnych lokalizacji w Komisji
Europejskiej i poza nią. Ich zadaniem jest informowanie w przejrzysty, dostosowany i zwięzły
sposób decydentów na temat statusu i wyników najnowszych dowodów naukowych. Zostały
one zaprojektowane tak, aby stanowiły „punkt kompleksowej obsługi” w swoich obszarach
i obejmowały społeczności praktyków. Tematycznymii ośrodkami wiedzy są:
1. Disaster Risk Management Knowledge Centre (Centrum Wiedzy o Zarządzaniu
Klęskami) (http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/)
DRMKC wzmacnia rozwój współpracy w zakresie nauk o katastrofach i promuje sieci
w celu osiągnięcia ambitnego celu pełnego wykorzystania nauki w formułowaniu
przyszłych polityk. Sieci i działania są aktywowane i promowane w celu poprawy
polityki naukowej w działaniach prewencyjnych i ułatwienia tłumaczenie
złożonej/skomplikowanej wiedzy w przydatne porady dotyczące polityki. Partnerstwa
na rzecz gotowości operacyjnej i reakcji na typy klęsk żywiołowych w UE są
promowane w celu ułatwienia przepływu informacji pomiędzy różnymi partnerstwami,
Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) i państwami członkowskimi.
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2. Knowledge Centre on Migration and Demography (Centrum Wiedzy ds. Migracji
i Demografii (KCMD) (https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/portal/)
Portal wiedzy zapewnia punkt dostępu do wiedzy związanej z polityką UE w zakresie
migracji i dziedzin pokrewnych. Składa się z dwóch katalogów (danych, informacyjny)
i koncentratora danych. Katalog danych zawiera metadane umożliwiające każdemu
użytkownikowi znalezienie źródeł danych dotyczących migracji, demografii
i pokrewnych dziedzin. Każde źródło danych znajduje się na liście wraz z jego opisem
zbiorczym, linkiem do jego strony internetowej i innych metadanych. Zawiera on
oficjalne statystyki unijne i międzynarodowe, a także wybrane zbiory danych na
poziomie państw członkowskich UE. Katalog informacyjny umożliwia każdemu
użytkownikowi znalezienie portali internetowych i platform, organizacji
zainteresowanych stron, sieci i forów, a także projektów i działań Komisji związanych
z polityką UE w zakresie migracji i dziedzin pokrewnych. Koncentrator danych daje
każdemu użytkownikowi, poprzez interaktywne mapowanie, bezpośredni dostęp do
wybranych zbiorów danych istotnych dla migracji.
3. Knowledge Centre for Territorial Policies (Centrum Wiedzy na rzecz Polityki
Terytorialnej – KCTP) (https://ec.europa.eu/jrc/en/territorial-policies)
To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz lepszego zarządzania wiedzą służąca
rzetelnej polityce UE. Aby wzmocnić ogólne wsparcie Komisji na rzecz rozwoju
terytorialnego, program KCTP ma być punktem odniesienia dla służb Komisji i państw
członkowskich w kwestiach terytorialnych i regionalnych. Pozwoli to na działalność
analityczną i networkingową, której towarzyszy repozytorium odpowiednich badań
i nowych inicjatyw w celu pogłębienia wiedzy i zrozumienia. Dostępny na stronie
„Pulpit terytorialny” udostępnia wybrany zestaw wskaźników obejmujący kilka domen,
uzyskanych w Scenariuszu Referencyjnym opartym na Platformie Modelowania
LUISA. Scenariusz odniesienia służy do budowania prognoz czasowych (zarówno
przyszłych prognoz, jak i przeszłych szacunków, gdy dane historyczne nie są dostępne
i muszą zostać zrekonstruowane) oraz prognoz opartych na konkretnych miejscach
o różnej szczegółowości terytorialnej (kraj, region, subregion, miasto).
4. Knowledge Centre on Bioeconomy (Centrum Wiedzy o Biogospodarce) (https://databioeconomy.jrc.ec.europa.eu/ http://biobs.jrc.ec.europa.eu ).
Na tej stronie znajdują się dane dotyczące rolnictwa; biologicznych substancji
i materiałów chemicznych; bioenergii, biotechnologii; żywności, odpadów
organicznych.
5. Knowledge Centre for Food Fraud and Quality (Centrum wiedzy na temat
fałszowania i jakości żywności) (http://ec.europa.eu/jrc/en/food-fraud-and-quality)
Centrum powstało w marcu br. w odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości
żywności i nadużyć dotyczących żywności. Centrum wiedzy – sieć składająca się
z ekspertów zarówno z Komisji, jak i spoza niej – będzie wspierać decydentów UE
i władze krajowe, udostępniając i rozpowszechniając aktualne informacje naukowe na
temat fałszowania żywności i kwestii związanych z jakością żywności. Centrum wiedzy
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na temat fałszowania i jakości żywności będzie: koordynować działania w zakresie
nadzoru rynku, np. w odniesieniu do składu i właściwości organoleptycznych żywności
oferowanej w tym samym opakowaniu i pod tą samą marką na kilku rynkach w Unii;
prowadzić system wczesnego ostrzegania i informowania o przypadkach fałszowania
żywności, np. poprzez monitorowanie mediów i przekazywanie tych informacji
ogółowi społeczeństwa; łączyć systemy informowania państw członkowskich
i Komisji, np. bazy danych opisujące skład niektórych produktów rolno-spożywczych
wysokiej wartości, takich jak wino lub oliwa z oliwek; stanowić źródło wiedzy
o sytuacji w poszczególnych państwach, np. poprzez dopasowywanie kompetencji
i infrastruktury laboratoryjnej w państwach członkowskich.
Oprócz powyższych zagadnień, podczas spotkania zostały szczegółowo omówione
poniższe inicjatywy:
 Praktyczny poradnik dla władz regionalnych:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/brochures-leaflets/practical-handbook-regionalauthorities
Jest inspirowany długoletnią, owocną współpracą między Dyrekcjami Generalnymi
Wspólnego Centrum Badawczego, Polityką Regionalną i Miejską oraz innymi działami
Komisji Europejskiej, a także Komitetem Regionów oraz władzami lokalnymi
i regionalnymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest
opracowanie, w jasny i zwięzły sposób, mechanizmów, które wspierać będą pracę władz
regionalnych i miejskich, wykorzystując istniejącą wiedzę, informacje i narzędzia JRC.
 Evidence and policy summer school – science, policy and demography – letnia szkoła
– nauka, polityka i demografia (https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/evidenceand-policy-summer-school-science-policy-and-demography)
Letnia szkoła ma za zadanie wesprzeć naukowców, tak by zwiększyć ich wpływ na
politykę, a władze różnego szczebla zachęcić większego wykorzystywania dowodów we
wdrażaniu rozwiązań politycznych. Warsztaty skoncentrują się na narzędziach
i podejściach do informowania procesu kształtowania polityki poprzez dowody.
 Knowledge4Policy – wiedza na rzecz polityki (https://medium.com/knowledge4policy)
Jest platformą Komisji UE do kształtowania polityki opartej na dowodach. Platforma K4P
ma na celu wspieranie kształtowania polityki opartej na dowodach, czyli: likwidacji luki
między decydentami – którzy (teoretycznie) rozwijają politykę publiczną opartą na
solidnych dowodach naukowych – a naukowcami, którzy opracowują te dowody
w pierwszej kolejności. Głównymi użytkownikami platformy będą ośrodki administracji
publicznej. Wkrótce będzie otwarta.
 Enlightenment 2.0
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-launches-call-experts-enlightenment-20.
Zachęcamy do śledzenia tej strony, gdyż znajdziecie na niej Państwo zaproszenia do
współpracy skierowane m.in. do naukowców, ekspertów krajowych i organizacji
międzynarodowych.
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2. „Calls from the Regions”
26 kwietnia 2018 r, w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbyła się końcowa
konferencja, podczas której zostały omówione rezultaty ogólnoeuropejskiego badania pod
nazwą „Calls from the Regions”. Był to duży projekt badawczy finansowany ze środków
unijnych, mający na celu zrozumienie wpływu Polityki Spójności UE na europejską tożsamość
obywateli w całej Unii. Projekt ten był realizowany w od marca 2016 do października 2017 r.
pod kierownictwem profesora Johna Bachtlera i dr. Carlosa Mendeza z Europejskiego Centrum
Badawczego (EPRC). Badania o wartości 2,4 mln EUR były finansowane z programu
„Horyzont 2020: zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Badań (REA).
W badaniu wykorzystano innowacyjne podejście mieszane, w tym oryginalne
i reprezentatywne badanie opinii obywateli z różnych regionów UE, ilościową i jakościową
analizę danych, obejmujących całą UE oraz analizę nastrojów mediów online i offline oraz
konkretnych grup obywateli.
Zadano pytania badawcze:
1. W jaki sposób postrzeganie europejskiej tożsamości, Unii Europejskiej jako takiej,
a także Polityki Spójności różnią się na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym?
2. Jaki jest wpływ Polityki Spójności na postrzeganie przez obywateli polityki
europejskiej?
3. Czy i w jaki sposób strategie komunikacyjne w ramach Polityki Spójności wpływają na
percepcję i identyfikację przez obywateli tej polityki?
4. Zważywszy na sposób w jaki obywatele UE postrzegają Politykę Spójności, co należy
zrobić, by uczynić ją bardziej skuteczną?
Pierwsza sesja konferencji poświęcona była wynikom badań, przeprowadzonych na 47
grupach obywateli w 17 regionach w całej Europie. Dr Andreja Pegan z Trinity College Dublin
wyjaśniła, że dyskusje w grupach pokazały, że obywatele UE mają bardzo pobieżną wiedzę na
temat Polityki Spójności. Dostrzegają oni znaczenia Polityki Spójności w rozwiązywaniu
problemów występujących w regionach i poprawie jakości życia, ale uważają, że są
nieodpowiednio informowani. Obywatele chcą mieć więcej do powiedzenia na temat sposobu,
w jaki fundusze są przydzielane lub zarządzane na ich terenie i oczekują, że odpowiedzialne
władze poprawią komunikację w sprawie Polityki Spójności.
Mniejszość uczestników przebadanej grupy uważa, że Polityka Spójności wywiera
bezpośredni wpływ na ich tożsamość europejską, chociaż wielu popierało zasady tej polityki
(w szczególności potrzebę wspólnych działań UE, mających na celu zniwelowanie
regionalnych różnic w rozwoju gospodarczym) oraz wyrażało pozytywne opinie o wpływie
Polityki Spójności na rozwój ich regionu lub miasta. Zważywszy, że Polityka Spójności może
mieć również negatywny wpływ na europejskie postawy i tożsamość, jeśli nie jest postrzegana
jako remedium na lokalne potrzeby, kierownik projektu COHESIFY, dr Carlos Mendez
(University of Strathclyde) powiedział: „Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzone badania
dostarczają wyraźnych dowodów na to, że Polityka Spójności ma wpływ na postrzeganie Unii
Europejskiej przez obywateli UE oraz odczuwanie tożsamości europejskiej. Ankieta
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przeprowadzona wśród ponad 8500 obywateli w 17 regionach UE pokazuje, że świadomość
istnienia i widoczność Funduszu Spójności oraz korzyści dostrzegane w codziennym życiu
obywateli i rozwoju ich regionu w znacznym stopniu przyczyniają się do ich identyfikowania
się z UE".
Druga część konferencji poświęcona była analizie artykułów pochodzących z różnych
mediów we wszystkich badanych regionach. Wyniki pokazują, że media kształtują
postrzeganie Polityki Spójności na różne sposoby. Dr Vasiliki Triga z Cyprus University of
Technology podkreślił, że informacje w mediach odnośnie Polityki Spójności są bogate,
różnorodne i generalnie pozytywne, ponieważ głównie opisują pozytywne skutki gospodarcze
Polityki Spójności dla Państw Członkowskich, a także ich pozytywny wpływ na jakość życia
obywateli. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że wykorzystanie tzw. „wymiaru europejskiego” jest
rzadko stosowane w mediach, dużo częściej Polityka Spójności jest wiązana z dynamiką
i procesami wewnątrzkrajowymi oraz regionalnymi niż z europejskimi.
Wnioski:
1. Wizerunek UE wśród społeczeństwa (co robi UE i jak wpływa na obywateli) pogorszył
się w ciągu ostatniej dekady, co jest szczególnie widoczne w państwach Europy
Południowej.
2. Obywatele UE kojarzą Politykę Spójności głównie z projektami infrastrukturalnymi:
drogi, mosty, tunele, szkoły, szpitale itp. W mniejszym stopniu ze wsparciem dla
biznesu.
3. Istnieją wyraźne dowody na to, że Polityka Spójności ma wpływ na indywidualne
postrzeganie UE i poczucie tożsamości europejskiej. Wyniki badań pokazują, że
świadomość istnienia Funduszu Spójności, komunikacja w ramach Polityki Spójności
oraz postrzegane w codziennym życiu korzyści obywateli i rozwoju ich regionu
w znacznym stopniu przyczyniają się do identyfikacji obywateli z UE.
4. W krajach takich jak Niemcy, Holandia, Francja mieszkańcy nie dbają o to, skąd
pochodzą fundusze (od władz lokalnych czy z UE), są bardziej pewni tego, że nawet
bez UE ich kraje mogą poradzić sobie ze swoimi problemami, natomiast obywatele
z krajów uboższych bardziej doceniają fundusze UE.
5. Wydatki ponoszone w ramach Polityki Spójności poprawiają identyfikowanie
i świadomość korzyści płynących z integracji europejskiej.
6. Na percepcję Polityki Spójności ma wpływ skala finansowania w danym kraju/regionie.
7. Na postrzeganie Polityki Spójności wpływają media.
8. Znaczne różnice w przedstawianiu przez media Polityki Spójności oraz w podejściu do
niej i jej identyfikacji z UE w obrębie poszczególnych krajów oznaczają, że zarówno
wykorzystanie funduszy UE, jak i metody ich popularyzacji wśród obywateli powinny
być zróżnicowane lokalnie.
Rekomendacje:
1. Programowanie dla ludzi: integracja obywateli z programowaniem funduszy
• Wprowadzenie „otwartego programowania” jako zasady oraz możliwości udziału
obywateli w projektowaniu wykorzystania funduszy; przekształcenie obywatela
z respondenta w uczestnika.
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• Część funduszy UE powinna zostać przeznaczona na budżetowanie partycypacyjne,
połączone z forami konsultacyjnymi i debatami publicznymi (jurysdykcja obywateli,
panele i badania opinii publicznej). Miałoby to głęboki wpływ na zwiększenie
zaangażowania obywateli.
2.

Zwiększenie widoczności unijnych funduszy, instytucji i projektów
• Zwiększenie widoczności funduszy UE jako MARKI ogólnie, zamiast konkretnych
funduszy (EFRR, EFS, FS).
• Bardziej bezpośrednia obecność UE w regionach, obejmująca skoordynowane
działania między instytucjami zarządzającymi, biurami przedstawicielstw UE
w państwach członkowskich, urzędnikami (posłami do PE i urzędnikami
wybieranymi na szczeblu krajowym/lokalnym) oraz urzędnikami Komisji
Europejskiej.
• Uaktualnianie baz danych projektów na poziomie UE i krajowym dzięki materiałom
audiowizualnym, opiniom i historiom ludzi korzystających z projektów/rezultatów
Polityki Spójności.

3.

SMART communication programming
• Komunikaty powinny być dostosowywane do konkretnych odbiorców. Przy
utworzeniu komunikatu powinno być brane pod uwagę to, co ma znaczenie dla danej
grupy, regionu lub miejscowości.
• Prosta komunikacja, przejrzysty język. Komunikaty powinny być konkretne
i przekazywane w języku lokalnym. Należy unikać wszelkich „ciężkich” elementów
(skrótów, specyficznej terminologii, żargonu „instytucjonalnego” itp.).
• Specyfika. Należy skupić się na konkretnych osiągnięciach polityki i wynikach
inwestycji UE, a nie na abstrakcyjnych komunikatach na temat wartości Polityki
Spójności i UE.
• Unikanie propagandy. Należy unikać komunikatów zawierających już gotowe opinie
oceniające Politykę Spójności, ponieważ może to być postrzegane jako propaganda.
Ważne jest, aby obywatele otrzymywali „czysto informacyjne” komunikaty i na ich
podstawie mieli możliwość wyrobić sobie własną opinię.
3. 16. Edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – przygotowania

W minionym okresie sprawozdawczym konglomerat, w którym udział weźmie
Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach 16. Edycji Europejskiego Tygodnia Regionów
i Miast, która odbędzie się w Brukseli w dniach 8-11 października 2018 roku uzyskał akceptację
i podczas publicznych konsultacji uplasował się na wysokim 17. miejscu pośród wszystkich
zgłoszonych link. Listę wszystkich partnerstw można znaleźć pod tym adresem.
4. Światowy Dzień Polonii i Flagi RP
6 maja w Brukseli odbył się Światowy Dzień Polonii i Flagi RP, z okazji którego Ambasada
RP w Brukseli gościła liczną delegację z Senatu pod przewodnictwem Pana Marszałka
Stanisława Karczewskiego. MSZ reprezentował Pan Minister Andrzej Papierz.
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Bogaty program wizyty obejmował m.in. spotkanie delegacji z rodzinami, nauczycielami
szkół polskich w Comblain-la-Tour, ośrodku „Millenium” Polskiej Macierzy Szkolnej;
zwiedzanie sanktuarium Banneux; spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych
w Ambasadzie RP w Brukseli, mszę w kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli oraz
uroczystą galę w Teatrze Saint Michel. Podczas gali, prowadzonej przez Annę Popek i Jana
Pospieszalskiego, wręczono odznaki senackie zasłużonym przedstawicielom Polonii
belgijskiej. Podczas wydarzenia nie zabrakło też akcentu warmińsko-mazurskiego. Flaga
Województwa została zaprezentowana podczas uroczystej mszy Świętej w kościele Notre
Dame de la Chapelle. Podczas uroczystości widniały również flagi innych województw
i sztandary Polonii Belgijskiej, a całość odbyła się w asyście Pocztu Sztandarowego
Reprezentacyjnej Kompanii Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych różnych
organizacji Polonii Belgijskiej.
5. Szkolenie z RODO
W dniu 11 maja br. w siedzibie DPW z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego odbyło się szkolenie on-line przedstawicieli Domu Polski
Wschodniej z zakresu RODO. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pana Pawła
Żywickiego, pracownika Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z nowym
unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać
od 25 maja br. Podczas szkolenia pracownicy DPW dowiedzieli się m.in. co to jest RODO, kto
podlega RODO, co to są dane osobowe oraz podstawy ich przetwarzania, jak również jakie są
wszystkie obowiązki wynikające z RODO.
6. Święto Konstytucji 3 maja oraz 100-lecia odzyskania niepodległości
14 maja odbyły się wspólne obchody święta Konstytucji 3 maja oraz 100-lecia
niepodległości RP „100 lat Polski i jej regionów”, które miały miejsce w Ratuszu Miejskim
przy Grand Place. Współorganizatorami wydarzenia byli: Ambasada RP w Brukseli, Stałe
Przedstawicielstwo RP przy UE, polska sekcja NATO, Polski Instytut Kultury, Polska
Organizacja Turystyczna oraz polskie biura regionalne w Brukseli. Polskie województwa
przygotowały na tę okazję wspólne stoisko, na którym zaprezentowały produkty regionalne.
Były to między innymi: Gold Wasser, miodówka, soki owocowe i warzywne, wino lubuskie
białe, Cydr Lubelski, wędliny, marynaty czy też Mazurski Sękacz, który cieszył się największą
popularnością. Ponadto podczas wydarzenia pośród gości zostało wylosowanych 5 koszy
z produktami regionalnymi, które wspólnie przygotowały przedstawicielstwa polskich
województw, a także vouchery na pobyty weekendowe w województwach: łódzkim,
małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Wydarzenie okazało się sukcesem i stanowiło
doskonałą promocję całej Polski, w tym również jej regionalnej kuchni, w samym sercu Europy.
W wydarzeniu udział wzięło ok. 350 uczestników. Wśród przybyłych tłumnie gości byli m.in.
członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele MSZ, politycy belgijscy,
burmistrzowie miast wyzwalanych przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka,
urzędnicy unijni i natowscy, dziennikarze.
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
1. Wspólne posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych i
Międzyregionalnej Grupy Karpackiej.
17 maja 2018 r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się kolejne, dziesiąte
posiedzenie Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych (grupie tej
przewodniczy Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku), które zostało zorganizowane
wspólnie z Międzyregionalną Grupą Karpacką (grupie tej przewodniczy Władysław Ortyl –
Marszałek Województwa Podkarpackiego) i Domem Polski Wschodniej w Brukseli.
Obrady otworzył Tadeusz Truskolaski, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę, że
podobne problemy rozwojowe dotykają regiony skupione zarówno w Grupie Regionów Słabiej
Rozwiniętych, jak i w Grupie „Karpackiej”, stąd decyzja o wspólnym zabieganiu o pozycję
strategii makroregionalnych w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Konieczne i zasadne jest kontynuowanie wsparcia dedykowanego makroregionowi Polska
Wschodnia w perspektywie finansowej po 2020 roku. Dzięki polityce spójności i dodatkowemu
wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia miasto Białystok i nasz
makroregion bardzo się rozwinął. Powstały nowe firmy, drogi, tereny inwestycyjne,
zmodernizowaliśmy szkoły, uczelnie i szpitale, stworzyliśmy nowe miejsca pracy,
zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii. To inwestycje twarde, wiele też działo się
w sferze społecznej. Mieszkańcy Białegostoku i województwa podnosili kompetencje
i umiejętności na szkoleniach i warsztatach, dzięki dotacjom zakładali działalność
gospodarczą, zyskiwali samodzielność – powiedział Tadeusz Truskolaski.
Regiony Polski Wschodniej nadal charakteryzują się najniższym w skali kraju i jednym
z najniższych w skali UE poziomem rozwoju (PKB per capita wynosi poniżej 50% średniej
unijnej), starzejącym się społeczeństwem, niższym niż reszta kraju poziomem wykształcenia,
zapóźnieniami infrastrukturalnymi, niską produktywnością wszystkich sektorów gospodarki
oraz słabą dostępnością transportową – wyliczał Prezydent Białegostoku – Dlatego mając na
uwadze efektywność i racjonalność dotychczas wykorzystanych środków oraz kierując się
dążeniem do skutecznego i trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych w Polsce
Wschodniej, zabiegamy o odnowienie Strategii rozwoju Polski Wschodniej.
W podobnym tonie wypowiadał się Władysław Ortyl, Marszałek Województwa
Podkarpackiego – Program Operacyjny Polska Wschodnia, który wdrażany był przez ostatnie
dwie perspektywy finansowe jest istotnym elementem pobudzania możliwości rozwojowych tych
regionów i powinien być kontynuowany z zastrzeżeniem wymaganych korekt związanych np.
z poziomem interwencji, który mógłby obejmować obszary także spoza Polski Wschodniej.
Doświadczenia strategii alpejskiej i bałtyckiej pokazują, że strategie makroregionalne
są platformami współpracy przynoszącymi regionom wymierne korzyści. Apelujemy do rządów
państw członkowskich i Komisji Europejskiej o ujęcie w nowej perspektywie finansowej UE
strategii makroregionalnej dla regionu Karpat, która pozwoli na efektywny rozwój terytorialny
ściany wschodniej Unii.
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Następnie głos zabrał Jan Olbrycht sprawozdawca Europarlamentu, który negocjował
rewizję obecnej perspektywy finansowej (2014–2020), a aktualnie pracuje nad kształtem
budżetu po roku 2020. W swym wystąpieniu podkreślił, że debata na temat wieloletnich ram
finansowych jest w gruncie rzeczy debatą o przyszłym kształcie Unii Europejskiej i jej polityk.
W związku z tym, że Komisja Europejska dopiero pod koniec maja przedstawi pakiet
rozporządzeń sektorowych w tej chwili trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie będą decyzje
związane z działaniami ponadnarodowymi, z przyszłym programem INTERREG oraz tym, czy
Polityka Spójności będzie głównie nastawiona na wyrównywanie dysproporcji, czy będzie
nastawiona na działania o charakterze inwestycyjnym, co jest kluczowe dla regionów Polski
Wschodniej – powiedział europoseł – Oczywiście już dziś wiadomo, że środki na przyszłą
Politykę Spójności będą mniejsze, ale to dopiero początek rozmów na ten temat i należy
spodziewać się, że silniejsze państwa członkowskie będą chciały znaczących cięć. Stąd
wymagana jest bardzo aktywna postawa zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw
członkowskich, takich jak, Polska w toczącej się debacie.
Podczas posiedzenia Renata Calak, Wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przedstawiła stanowisko polskiego rządu w sprawie
strategii makroregionalnej dla regionu karpackiego. W zamierzeniu ma to być dokument
wzmacniający dotychczasowe formy współpracy na obszarze Karpat, gdzie istnieje co prawda
wiele form współdziałania, jednak nie obejmują one wszystkich państw lub mają selektywny
charakter tematyczny.
Proponowany cel główny Strategii Karpackiej to wzmocnienie konkurencyjności
i atrakcyjności regionu karpackiego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w oparciu
o jego wewnętrzne potencjały rozwojowe, przy jednoczesnym poszanowaniu dla dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego Karpat. Dokument nakreśla trzy główne obszary potencjalnej
współpracy państw karpackich takie jak: Konkurencyjne Karpaty, Zielone Karpaty i Spójne
Karpaty oraz obszar horyzontalny: Współpraca instytucjonalna.
Ostatnim prelegentem był przedstawiciel Komisji Europejskiej Wolfgang Munch, Zastępca
Dyrektora w Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, który
podsumowując wcześniejsze wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt funkcjonowania Strategii
Dunajskiej, która z geograficznego punktu widzenia znajduje się bardzo blisko proponowanej
przez polski rząd strategii dla regionu Karpat. Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził
wątpliwości względem celowości tworzenia kolejnej strategii i zasugerował działania mające
na celu dołączenie nowych regionów (w tym pięciu polskich województw: podkarpackie,
małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie) do wzmocnienia już istniejącej Strategii
Dunajskiej. Wolfgang Munch odniósł się też do działań zmierzających do budowy trasy Via
Carpatia zwracając uwagę na brak koordynacji i współpracy międzynarodowej w tym zakresie,
gdzie wyraźnie widoczne są chęci i działania strony polskiej, ale trudno jednoznacznie
stwierdzić jakie stanowisko w tej materii mają inne państwa członkowskie UE, np. Słowacja.
W dyskusji głos zabrał też Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, który skierował swoje zapytanie do Renaty Calak, Wicedyrektor Departamentu
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Strategii i Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. planów Ministerstwa względem
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedstawicielka Ministerstwa zapewniła, że
Ministerstwo przywiązuje dużą wagę do tej inicjatywy, ale będzie brało pod uwagę również
inne obszary zapóźnione.
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III.

ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA

1. WiFi4EU
Program WiFi4EU to inicjatywa dedykowana dla podmiotów administracji lokalnej. Został
on zainagurowany w 2017 roku przez Komisję Europejską z łącznym budżetem 120 milionów
euro do rozdysponowania w latach 2017-2019. Środki z programu przeznaczone zostaną na
pokrycie pełnego kosztu najnowocześniejszego sprzętu i instalacji. Z kolei beneficjent będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów podłączenia do internetu oraz utrzymania sprzętu w dobrym
stanie przez co najmniej 3 lata. Pokryje również koszty związane z procedurą przetargową.
Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska zamierza propagować
bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów
w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea w całej Europie.
Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą wnioskować o dofinansowanie w wysokości
15 tysięcy euro (w formacie bonów). Bony służyć będą do zakupu nowego lub modernizacji
starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.
Od 15 maja następuje składanie wniosków (tylko zarejestrowane podmioty mogą je
składać). Beneficjenci będą wybierani na podstawie kolejności zgłoszeń na zasadzie kto
pierwszy ten lepszy.
Minimalna liczba uczestników z danego państwa członkowskiego UE to 15.
Więcej informacji na stronie internetowej https://www.wifi4eu.eu.
W programie uczestniczyć mogą również firmy świadczące usługi informatyczne. W tym
celu należy się zarejestrować na stronie internetowej programu. Następnie Komisja Europejska
będzie wybierała spośród nich lokalne przedsiębiorstwa, które będą odpowiedzialne za
realizację programu.
2. DiscoverEU
Masz ukończone 18 lat? Szukasz przygody? Jeśli tak, bądź tego lata gotowy na zwiedzanie
Europy. W ramach inicjatywy DiscoverEU Unia Europejska rozda około 15 tys. kart travel
pass umożliwiających młodym ludziom podróżowanie.
To Twoja szansa – możesz korzystać ze swobody przemieszczania się, odkrywać różnorodność
Europy i cieszyć się jej bogactwem kulturowym, a przy tym poznawać nowych przyjaciół.
Ponieważ rok 2018 ogłoszono Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, możesz
spodziewać się dodatkowych atrakcji! W całej Europie odbywa się wiele wydarzeń, które
zwracają uwagę na jej bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.
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Preferowane będą podróże koleją. Nowe miejsca i zapierające dech krajobrazy – różnorodność
Europy nie zna granic!
Aby laureaci konkursu mogli dotrzeć do najdalszych zakątków naszego kontynentu, karta travel
pass umożliwi im także podróż alternatywnymi środkami transportu, np. autobusem czy
promem. W wyjątkowych przypadkach i gdy inne środki transportu nie są dostępne, dozwolona
będzie podróż samolotem. Dzięki temu w konkursie mogą wziąć udział również młodzi ludzie
mieszkający na obszarach oddalonych i wyspach.
Kto może się zgłosić?
Możesz wziąć udział w konkursie, pod warunkiem że:
 1 lipca 2018 r. masz ukończony 18 rok życia (urodziłeś się między 2 lipca 1999 r.
a 1 lipca 2000 r. włącznie),
 jesteś obywatelem jednego z 28 krajów UE,
 w formularzu zgłoszeniowym online podasz numer dowodu tożsamości lub
paszportu,
 rozpoczniesz swoją podróż w jednym z 28 krajów UE,

podróżowanie zaczniesz między 9 lipca a 30 września 2018 r.,
 Twoja podróż nie potrwa dłużej niż 30 dni,
 odwiedzisz nie więcej niż cztery kraje UE,
 chciałbyś zostać ambasadorem DiscoverEU.
Zgłoszenia można dokonać indywidualnie lub jako grupa licząca maksymalnie 5 osób.
W przypadku grupy musi zostać wyznaczony jej lider. Lider grupy wypełnia formularz
zgłoszeniowy i uczestniczy w kwizie oraz odpowiada na pytanie dodatkowe (tzw. pytanie
rozstrzygające). Przy składaniu wniosku otrzyma on kod, który następnie powinien przekazać
członkom grupy w celu ich rejestracji. Na podstawie kodu przekazanego przez lidera grupy jej
członkowie mogą się zarejestrować online i podać swoje dane osobowe. Wszyscy członkowie
grupy muszą mieć ukończone 18 lat.
Kiedy i w jaki sposób mogę się zgłosić?
Zgłoszenia online przyjmowane będą od 12 czerwca, godz. 12:00 czasu
środkowoeuropejskiego, do 26 czerwca 2018 r., godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Najpierw musisz podać swoje dane osobowe oraz szczegóły na temat planowanej przez Ciebie
podróży. Następnie musisz odpowiedzieć na 5 pytań związanych z Europejskim Rokiem
Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz z unijnymi inicjatywami dotyczącymi młodych ludzi. Na
koniec będziesz musiał odpowiedzieć na pytanie rozstrzygające, które umożliwi Komisji
Europejskiej dokonanie wyboru kandydatów, gdyby ich liczba przewyższała liczbę dostępnych
kart travel pass. Wybrani uczestnicy muszą rozpocząć podróż w okresie między 9 lipca a 30
września 2018 r.
Więcej informacji: https://europa.eu/youth/discovereu_pl, http://www.youdiscover.eu/
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3. Centrum Dokumentacji Europejskiej
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w zakresie tworzenia Centrów
Dokumentacji Europejskiej. Głównym zadaniem Centrów Dokumentacji Europejskiej jest
gromadzenie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych związanych z integracją
europejską, baz danych i danych statystycznych związanych z działalnością Unii, a następnie
ich udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców.
Ośrodki CDE pełnią ważną rolę w promocji wiedzy o UE, konsolidacji środowiska
akademickiego i wspieraniu badań naukowych w dziedzinie integracji europejskiej
i europeistyki. Centra te odgrywają też rolę ośrodków debaty publicznej na tematy związane
z UE i szeroko rozumianą integracją europejską.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180521_cde_pl
4. „Moja Europa” – szkolenia dla nauczycieli
Stowarzyszenie Semper Avanti na zlecenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji
Europejskiej prowadzi w 2018 r. szkolenia dla nauczycieli w ramach drugiej edycji projektu
„Moja Europa”. Zajęcia prowadzone są w szkołach ponadpodstawowych
i podstawowych przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów w trzech
modułach tematycznych:
 Wokół dyskryminacji - narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania
dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej, występującej w szkole oraz
w internecie, z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej,
podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia
w powyższym zakresie,
 Prawa człowieka i obywateli Unii Europejskiej - edukacja na rzecz zwiększenia
świadomości i aktywności obywatelskiej oraz edukacja o wartościach, w tym: prawa
człowieka, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, ochrona praw
wynikających z obywatelstwa UE,
 Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży,
takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE
Gwarancje dla młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych
Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży itp.
Zajęcia z każdego modułu odbywają się w wymiarze 10 godzin lekcyjnych. Liczba
nauczycieli uczestniczących w module wynosi minimalnie 10 osób i maksymalnie 30 osób.
Projekt odbywa się na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego
i wielkopolskiego. Realizacja wszystkich szkoleń musi zakończyć się do 30 listopada 2018 r.
Nauczyciele mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie modułów. Ukończenie każdego z nich
jest zakończone otrzymaniem certyfikatu. Każdy uczestnik otrzyma także informacje
i materiały dydaktyczne, do wykorzystania w pracy z uczniami.
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5. Youth4Regions
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO)
zaprasza studentów dziennikarstwa z całej Unii do wzięcia udziału w konkursie
organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Nagrodą dla
najlepszych będzie wyjazd do Brukseli oraz udział w szkoleniach.
Studenci dziennikarstwa mogą przesyłać swoje najlepsze artykuły lub nagrania wideo,
poświęcone projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. W konkursie wybranych zostanie 28 studentów
(po jednym z każdego państwa członkowskiego).
Nagroda to wyjazd do Brukseli na Europejski Tydzień Regionów i Miast w październiku
2018 roku – najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone polityce spójności, w którym
co roku udział bierze wielu, krajowych i lokalnych polityków oraz dziennikarzy z całej Europy.
Zwycięzcy będą mogli także wziąć udział sesjach szkoleniowych w zakresie
dziennikarstwa, komunikacji i polityki spójności w Brukseli. Najlepsze artykuły na temat
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast zostaną opublikowane na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i w magazynie „Panorama”.
Konkurs skierowany jest do obywateli UE, w wieku 18-30 lat, zarejestrowanych jako
studenci dziennikarstwa na uczelniach działających na terenie wspólnoty.
Zgłosić można krótki artykuł (400-1000 słów) lub materiał video (2-3 minuty). Materiały
można składać we wszystkich 24 językach urzędowych UE, jednak w przypadku materiału
video, należy załączyć także skrypt w języku angielskim.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca br.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/youth4regions-konkurs-dlam%C5%82odych-dziennikarzy_pl; http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-andcities/#!/journalists/youth4regions
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6. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń
Termin składania wniosków 1-06-2018
Nagroda WTO dla młodych ekonomistów
Nagroda dla autora najlepszej pracy dotyczącej polityki handlowej i międzynarodowej
współpracy handlowej.
Fundator: World Trade Organisation
http://www.eurodesk.pl/granty/nagroda-wto-dla-mlodych-ekonomistow
EU Aid Volunteers
Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów
zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie.
Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/eu-aid-volunteers
Termin składania wniosków 3-06-2018
Młodzieżowa Stolica Europy 2021
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2021 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę
angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym
i ekonomicznym.
Fundator: Europejskie Forum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowa-stolica-europy-2021
Termin składania wniosków 11-06-2018
Program grantowy „Godność. Wolność. Niepodległość”
Granty na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.eurodesk.pl/granty/program-grantowy-godnosc-wolnosc-niepodleglosc
Termin składania wniosków 15-06-2018
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej
Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem
konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na
świecie.
Fundator: Fundacja Pokoju GOI
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-mlodziezowy-konkurs-na-esej
Młodzież solidarna w działaniu
Dofinansowanie projektów, których tematem jest zdobywanie i doskonalenie przez młode
osoby umiejętności społecznych, istotnych z punktu widzenia wymogów rynku pracy.
Fundator: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziez-solidarna-w-dzialaniu
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Termin składania wniosków 01-07-2018
Staże i wakacyjna praca w Europejskim Banku Inwestycyjnym
Praca sezonowa dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów,
audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Fundator: Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eurodesk.pl/granty/staze-i-wakacyjna-praca-w-europejskim-bankuinwestycyjnym
Termin składania wniosków 16-07-2018
Kultura – Interwencje
Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury, wzmacniających tożsamość i
uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, zwiększających
obecność kultury w życiu społecznym oraz upamiętniających polskie dziedzictwo historyczne.
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/kultura-interwencje
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Dofinansowania współpracy transgranicznej Polski i Rosji w sferze społecznej, środowiskowej,
gospodarczej i instytucjonalnej.
Fundator: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020
http://www.eurodesk.pl/granty/program-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-2020
Stały nabór
Dla Białorusi
Wsparcie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz
przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.eurodesk.pl/granty/dla-bialorusi
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta
Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Fundator: Fundacja Charlesa Stewarta Motta
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-charlesa-stewarta-motta
Dotacje Fundacji Kronenberga
Dotacje na działania na rzecz kultury, edukacji, polityki, społecznej, ochrony zdrowia.
Fundator: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-kronenberga
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Dotacje na spotkania i polsko-niemiecką współpracę partnerską
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką: spotkań;
współpracy instytucji; badań naukowych; działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-partnerska-polskoniemiecka
English Teaching Program
Programy nauczania jęz. angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi.
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.eurodesk.pl/granty/dzialaj-lokalnie
Erasmus dla młodych Przedsiębiorców
Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym
i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych
przedsiębiorców, prowadzących małe firmy.
Fundator: Komisja Europejska – EASME
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-0
Europejski Korpus Solidarności
Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w szerokiej gamie
działań solidarnościowych poprzez wolontariat, staże lub pracę.
Fundator: KE – DG ds. Komunikacji Społecznej
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci
eTwinning – Europejskie partnerstwo szkół
eTwinning to unijny program promujący i wspierający współpracę szkół z Europy przez
internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.
Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/etwinning-europejskie-partnerstwo-szkol
GFPS – Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/granty/gfps-semestralne-stypendia-w-niemczech
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – Step Beyond
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą,
zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
Fundator: European Cultural Foundation
http://www.eurodesk.pl/granty/granty-podrozne-europejskiej-fundacji-kultury-step-beyond
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Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między
młodzieży polską i niemiecką.
Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.eurodesk.pl/granty/polsko-niemiecka-wspolpraca-mlodziezy
Program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej
Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów
z państw spoza Unii Europejskiej.
Fundator: Parlament Europejski – Biuro Informacyjne
http://www.eurodesk.pl/granty/program-wizyt-w-instytucjach-unii-europejskiej
Stypendia naukowo-badawcze UNESCO
Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe oraz
granty przyznawane na podróże, mający na celu wsparcie strategicznych celów UNESCO.
Fundator: UNESCO Polska
http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-naukowo-badawcze-unesco
Youth Business Poland
Program wsparcia mentoringowego młodych osób (18–35 lat) w założeniu i rozwoju
działalności gospodarczej.
Fundator: Fundacja Inkubator Technologiczny
http://www.eurodesk.pl/granty/youth-business-poland

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
Źródło: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/

Departament Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
e- mail: dwm@warmia.mazury.pl
tel.: 89 52 19 820
Twitter: https://twitter.com/dwmwarmia
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