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I.

UNIJNE AKTUALNOŚCI

1. Konkurencja w regionach
263 regiony Unii Europejskiej obejmuje
po raz trzeci Indeks konkurencyjności
regionalnej, opublikowany przez Komisję
Europejską. Analiza zawiera informacje na
temat poszczególnych obszarów oraz ich
wyników gospodarczych. Konkurencyjność
regionalna to zdolność danego regionu do
zaoferowania atrakcyjnych i stabilnych
warunków
dla
przedsiębiorstw
i mieszkańców.
Nowym elementem wprowadzonym
w najnowszej edycji jest interaktywna
wyszukiwarka, umożliwiająca bardziej
szczegółowe analizy i porównania między
poszczególnymi regionami o podobnym PKB na jednego mieszkańca lub na tle całej UE.
Użytkownicy mogą teraz w prostszy sposób wyszukać informacje o tym, jak ich region
wypada pod względem innowacji, zarządzania, transportu, infrastruktury cyfrowej, ochrony
zdrowia czy kapitału ludzkiego. Narzędzie to ma również pomóc regionom w określeniu
swoich atutów, słabych punktów oraz priorytetów inwestycyjnych w ramach opracowywania
strategii rozwoju.
Ogółem wyniki za 2016 r. są spójne z wynikami z 2013 r. Podobnie jak wtedy, daje się
zaobserwować schemat policentryczny, w którym główną siłą napędową konkurencyjności
regionalnej są silne ośrodki stołeczne i metropolitalne. W porównaniu z dwiema poprzednimi
edycjami, opublikowanymi w 2010 i 2013 r., poprawiły się wyniki Malty oraz kilku regionów
Francji, Niemiec, Szwecji, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Pogorszyły się natomiast wyniki
Cypru oraz regionów Grecji, Irlandii, a ostatnio także Holandii. We wschodnich regionach
UE poziom konkurencyjności pozostaje stabilny.
Uruchomiony w 2010 r. i publikowany co trzy lata Indeks konkurencyjności regionalnej
(RCI) umożliwia regionom monitorowanie i ocenę swojego rozwoju w czasie i w porównaniu
z innymi regionami. Jest to pierwsze narzędzie pozwalające spojrzeć na konkurencyjności
regionów z perspektywy europejskiej. Inspiracją do jego stworzenia był Globalny indeks
konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego.
RCI składa się z 11 rozdziałów przedstawiających różne aspekty konkurencyjności.
W oparciu o te rozdziały indeks umożliwia ocenę mocnych i słabych stron danego regionu.
Rozdziały są podzielone na trzy grupy: podstawową, efektywnościową i innowacyjną. Grupa
podstawowa obejmuje pięć rozdziałów: (1) Instytucje, (2) Stabilność makroekonomiczną,
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(3) Infrastrukturę, (4) Zdrowie oraz (5) Kształcenie podstawowe. Stanowią one najważniejsze,
podstawowe czynniki rozwoju każdego rodzaju gospodarki.
W miarę jak gospodarka regionalna rozwija się i poprawia swoją konkurencyjność, istotne
zaczynają być czynniki związane z istnieniem bardziej wykwalifikowanej siły roboczej
i bardziej wydajnego rynku pracy – to obejmuje grupa efektywnościowa. W jej skład
wchodzą trzy rozdziały: (6) Kształcenie wyższe, szkolenie i uczenie się przez całe życie;
(7) Wydajność rynku pracy oraz (8) Rozmiary rynku. Na najbardziej zaawansowanym etapie
rozwoju gospodarki regionalnej czynnikami decydującymi o poprawie warunków są te, które
wchodzą w skład grupy innowacyjnej: (9) Gotowość technologiczna, (10) Stan rozwoju
przedsiębiorstw oraz (11) Innowacyjność.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170227_index_pl;
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness
2. Europejskie Fundusze Referencyjnie – szansa na leczenie
W środę 1 marca rozpoczęły pracę nowo utworzone europejskie sieci referencyjne
(ERN), czyli unikalne i innowacyjne platformy współpracy transgranicznej między
specjalistami w dziedzinie diagnozowania i leczenia chorób rzadkich lub rzadko
występujących chorób złożonych.
24 tematyczne sieci ERN, które zgromadziły ponad 900 wysoko wyspecjalizowanych
jednostek służby zdrowia z 26 krajów, rozpoczną współpracę w wielu obszarach, od schorzeń
kości po choroby hematologiczne, od nowotworów u dzieci po niedobór odporności.
Z połączenia najlepszej wiedzy fachowej UE na taką skalę powinno skorzystać co roku
tysiące pacjentów z chorobami wymagającymi szczególnego nagromadzenia
wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej w dziedzinach medycyny, w których wiedza ta jest
trudno dostępna.
Choroby rzadkie to choroby, na które zapada nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Łącznie od
6 do 8 tys. chorób rzadkich dotyka około 30 mln osób w UE, w tym wiele dzieci. Rzadkie
i złożone choroby mogą powodować przewlekłe problemy zdrowotne, a wiele z nich zagraża
życiu. Na przykład samych rzadkich nowotworów istnieje około 200 różnych rodzajów
i każdego roku diagnozuje się je u ponad pół miliona osób w Europie.
Europejskie sieci referencyjne (ERN) są wirtualnymi sieciami skupiającymi podmioty
świadczące opiekę zdrowotną w całej Europie w celu walki ze złożonymi lub rzadkimi
schorzeniami, które wymagają wysoce specjalistycznego leczenia oraz koncentracji zasobów
i wiedzy. Są one tworzone na mocy unijnej dyrektywy w sprawie praw pacjenta w opiece
zdrowotnej (2011/24/UE), która poza tym ułatwia pacjentom dostęp do informacji o opiece
zdrowotnej, a tym samym daje im większy wybór opcji leczenia.
Mówiąc dokładniej, ERN będą opracowywać nowe innowacyjne modele opieki,
narzędzia e-zdrowia, rozwiązania i wyroby medyczne. Będą rozwijać badania za
pośrednictwem szeroko zakrojonych badań klinicznych i przyczyniać się do opracowania
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nowych leków i zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania kosztowych zasobów, co
będzie miało pozytywny wpływ na stabilność krajowych systemów opieki zdrowotnej i na
dziesiątki tysięcy pacjentów w UE cierpiących na rzadkie lub złożone choroby i schorzenia.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170208_health_pl
3. Biała księga dla Europy
W ramach przygotowań do obchodów 60. rocznicy UE, patrzymy wstecz na
siedemdziesiąt lat pokoju i na rozszerzoną Unię, będącą jedną z najbogatszych gospodarek
świata, która jest domem dla 500 mln obywateli, żyjących w wolności. Jednocześnie UE musi
patrzeć w przyszłość, na to, jak ukształtować wspólną wizję rozwoju 27 państw
członkowskich. W białej księdze określono najważniejsze wyzwania i szanse dla Europy na
nadchodzące dziesięciolecie. Zawiera ona pięć scenariuszy określających, w jakim kierunku
Unia może ewoluować do 2025 r. zależnie od podjętych teraz decyzji.
Biała księga pokazuje, jak Unia może się zmienić w ciągu następnej dekady, biorąc pod
uwagę kwestie takie jak wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy
dotyczące globalizacji, wyzwania związane z bezpieczeństwem oraz klimat narastającego
populizmu. Określa wybór, przed którym stoimy: albo damy się ponieść tym tendencjom,
albo je zaakceptujemy i wykorzystamy możliwości, jakie się z tym wiążą. W miarę jak
populacja Europy kurczy się, a jej znaczenie gospodarcze maleje, umacnia się pozycja innych
regionów świata. Do 2060 r. liczba ludności żadnego z państw członkowskich nie będzie
stanowiła nawet 1 proc. światowej populacji – to pokazuje, jak ważne jest, byśmy trzymali się
razem. Europejski dobrobyt – jako pozytywny czynnik globalnego rozwoju – będzie
w dalszym ciągu uzależniony od otwartości UE i jej silnych powiązań z dotychczasowymi
partnerami.
Biała księga zawiera pięć scenariuszy, które zwięźle przedstawiają możliwą sytuację
w Unii w 2025 r. Jaka to będzie sytuacja – zależy od wyborów, które podejmie Europa
(zob. załącznik). Poszczególne scenariusze obejmują wachlarz różnych możliwości
i w obrazowy sposób pokazują przyszłość Europy. Opisane w nich wersje rozwoju wydarzeń
nie wykluczają się wzajemnie ani nie są wyczerpujące.
Scenariusz 1: Kontynuacja – UE-27 skoncentruje się na realizacji pozytywnego
programu reform w duchu opublikowanych w 2014 r. wytycznych Komisji: „Nowy początek
dla Europy” oraz uzgodnionej w 2016 r. przez 27 państw członkowskich deklaracji
z Bratysławy. Oznacza to, że do 2025 r.:
Europejczycy będą mogli jeździć samochodami niewymagającymi kierowcy,
a podłączonymi do internetu. Przekraczanie granic w takich samochodach będzie
jednak utrudnione z powodu ograniczeń prawnych i przeszkód technicznych.
Europejczycy będą zazwyczaj podróżować za granicę bez konieczności
zatrzymywania się do kontroli. Zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa będzie oznaczało
konieczność przyjazdu na lotnisko lub stację kolejową na długo przed planowaną
godziną odlotu lub odjazdu.
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Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem – Unia Europejska stopniowo skoncentruje
się na jednolitym rynku, gdyż państwa członkowskie nie będą w stanie porozumieć się
w coraz liczniejszych dziedzinach polityki. Oznacza to, że do 2025 r.:
Przekraczanie granic w celach służbowych lub turystycznych będzie utrudnione ze
względu na regularne kontrole. Również znalezienie pracy za granicą będzie
trudniejsze, a możliwość przeniesienia uprawnień emerytalnych do innego państwa
nie będzie zagwarantowana. W przypadku choroby za granicą trzeba się będzie liczyć
z wysokimi kosztami leczenia.
Europejczycy będą niechętnie korzystać z samochodów podłączonych do internetu ze
względu na brak ogólnoeuropejskich przepisów i standardów technicznych.
Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej – UE-27 będzie funkcjonować jak
obecnie, ale umożliwi zainteresowanym państwom zacieśnianie współpracy w określonych
obszarach, takich jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne czy polityka społeczna.
Powstanie „koalicja chętnych”, bądź też kilka takich koalicji. Oznacza to, że do 2025 r.:
15 państw członkowskich utworzy korpus złożony z funkcjonariuszy policji i sędziów
śledczych z zadaniem ścigania przestępczości transgranicznej. Pełne połączenie
krajowych baz danych umożliwi natychmiastową wymianę informacji dotyczących
bezpieczeństwa.
Samochody podłączone do internetu będą powszechnie stosowane w 12 państwach
członkowskich, które zdecydowały się zharmonizować swoje przepisy oraz standardy
techniczne.
Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej – UE-27 skoncentruje się na skuteczniejszej
i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje
działania tam, gdzie jej wartość dodana jest mało widoczna. Cała uwaga i ograniczone zasoby
zostaną skierowane na wybrane dziedziny. Oznacza to, że do 2025 r.:
Europejski urząd ds. telekomunikacji będzie uprawniony do uwalniania częstotliwości
dla transgranicznych usług telekomunikacyjnych, np. wykorzystywanych przez
samochody podłączone do internetu. Będzie on chronił prawa użytkowników internetu
i telefonii komórkowej niezależnie od tego, w jakim miejscu w UE się znajdują.
Nowa europejska agencja ds. walki z terroryzmem przyczyni się do zapobiegania
dużym zamachom poprzez systematyczne śledzenie i oznaczanie podejrzanych.
Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej – państwa członkowskie zdecydują się
współdzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach. Decyzje na
szczeblu europejskim będą podejmowane sprawniej i szybko wprowadzane w życie. Oznacza
to, że do 2025 r.:
Europejczycy, którzy zechcą złożyć skargę na temat planowanej w ich okolicy
budowie turbiny wiatrowej, finansowanej ze środków unijnych, nie będą mogli
skontaktować się z odpowiedzialną jednostką, gdyż władze lokalne odeślą ich do
właściwych organów europejskich.
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Samochody podłączone do internetu bez przeszkód poruszać się będą po całej Europie
dzięki jasnym ogólnoeuropejskim przepisom. Kierowcy będą wiedzieć, że
przestrzeganie przepisów egzekwuje unijna agencja.
Sześćdziesiąt lat temu ojcowie założyciele UE, zainspirowani wizją pokojowej, wspólnej
przyszłości, podpisali Traktaty Rzymskie, rozpoczynając tym samym proces ambitnej
integracji europejskiej. Zdecydowali o rozstrzygnięciu swoich sporów przy stole
negocjacyjnym, a nie na polu bitwy. Dzięki temu bolesne doświadczenia burzliwej historii
Europy minęły i od ponad siedemdziesięciu lat cieszymy się pokojem. Rozszerzona Unia,
będąca jedną z najbogatszych gospodarek świata, jest domem dla 500 mln obywateli, którzy
korzystają z wolności oraz szans, jakie się z tym wiążą.
Obchodzona 25 marca 2017 r. sześćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich
będzie ważną okazją dla przywódców 27 państw, aby zastanowili się nad obecnym kształtem
Unii, rozważyli jej dotychczasowe osiągnięcia i mocne strony oraz te obszary, które
wymagają usprawnienia. To także dobry moment, by pokazać wspólną wolę zadbania
o lepszą przyszłość Unii złożonej z 27 członków.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170301_white_paper_pl;
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_en.pdf
4. Europejski indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
Komisja Europejska opublikowała wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. w ramach
indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Narzędzie to przedstawia
wyniki 28 państw członkowskich w wielu dziedzinach – od łączności i umiejętności
cyfrowych po informatyzację przedsiębiorstw i usług publicznych.
Ogólnie rzecz biorąc UE poczyniła postępy i poprawiła wyniki w dziedzinie cyfryzacji
o 3 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku, ale tempo postępów mogłoby być
szybsze, a wyniki poszczególnych państw członkowskich bardzo różnią się między sobą
(przepaść cyfrowa między wynikami państw z pierwszych i ostatnich pozycji wzrosła do
37 punktów procentowych, podczas gdy w DESI z 2014 r. wynosiła 36). W tym roku w DESI
prowadzą Dania, Finlandia, Szwecja i Holandia, za nimi uplasowały się Luksemburg, Belgia,
Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Estonia i Austria. Trzy najbardziej zaawansowane cyfrowo
w UE państwa są również liderami na rynku światowym i wyprzedzają Koreę Południową,
Japonię i Stany Zjednoczone. Państwami, które mogą pochwalić się największymi postępami
w UE, są Słowacja i Słowenia. Kilka państw członkowskich, wśród nich Polska, Chorwacja,
Włochy, Grecja, Bułgaria i Rumunia, pomimo pewnej poprawy, nadal pozostaje w tyle pod
względem rozwoju technologii cyfrowych w porównaniu do średniej UE. Profile
poszczególnych państw są dostępne online.
Komisja przedstawiła już wszystkie główne inicjatywy tworzące jej strategię jednolitego
rynku cyfrowego. Zachęca się Parlament Europejski i państwa członkowskie do jak
najszybszego przyjmowania tych wniosków, tak aby Europa mogła w pełni wykorzystać
potencjał rozwiązań cyfrowych.
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Uwzględniając wyniki DESI, Komisja przedstawi w maju śródokresowy przegląd strategii
jednolitego rynku cyfrowego w celu określenia, jakie dalsze działania lub akty legislacyjne
mogą okazać się konieczne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom.
DESI to zbiorczy indeks służący do pomiaru postępów państw członkowskich UE
w dziedzinie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Obejmuje on zestaw istotnych
wskaźników dotyczących aktualnej polityki cyfrowej w Europie. DESI ma ułatwić państwom
członkowskim UE zidentyfikowanie priorytetowych obszarów wymagających inwestycji
i działań w celu utworzenia prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego, co jest jednym
z głównych priorytetów Komisji.
W oparciu o ustalenia DESI i jako uzupełnienie Europejskiego Semestru Komisja
w sprawozdaniu o postępie cyfrowym przedstawi w maju 2017 r. pogłębioną analizę
postępów czynionych przez UE i państwa członkowskie w rozwoju cyfrowym i określi dalsze
potencjalne działania mające poprawić wyniki państw członkowskich w dziedzinie cyfryzacji
na poziomie krajowym.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170303_digital_pl
5. 10 lat działania Europejskiego Funduszu Dostosowywania do Globalizacji
Dziesięć lat temu działalność rozpoczął Europejski Fundusz Dostosowania do
Globalizacji (EFG). To niezwykle konkretny przejaw europejskiej solidarności, który
zapewnia państwom członkowskim wsparcie finansowe, aby pomóc pracownikom
i przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmian w strukturze handlu. Ze wsparcia EFG
korzystają m.in. pracownicy zamykanych fabryk i zagrożonych sektorów gospodarki.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu wspierania
pracowników zamykanych fabryk lub sektorów gospodarki chylących się ku upadkowi.
Ponadto, w przypadku gdy zwolnieniami kwalifikującymi się do wsparcia z EFG dotknięte są
regiony o wysokiej stopie bezrobocia wśród ludzi młodych, państwa członkowskie mogą, do
końca 2017 r. i pod pewnymi warunkami, włączyć młodzież niekształcącą się, niepracującą
ani nieszkolącą się (tzw. młodzież NEET) do wykazu pracowników, którzy mają zostać
objęci środkami EFG. W tym sensie EFG przyczynia się również bezpośrednio do tworzenia
bardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej poprzez poprawę
umiejętności i zdolności do zatrudnienia pracowników o słabszej pozycji na rynku i młodych
ludzi.
Od czasu utworzenia Funduszu w 2007 r. Komisja otrzymała 148 wniosków z 21 państw
członkowskich, na łączną kwotę współfinansowania z EFG wynoszącą niemal 600 mln euro,
na rzecz 138 888 zwolnionych pracowników i 2 944 osób niekształcących się, niepracujących
ani nieszkolących się (NEET).
Aby skorzystać ze wsparcia finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji, państwa członkowskie zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku. UE
może współfinansować do 60 proc. kosztów ponownej integracji zwolnionych pracowników
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na rynku pracy. Dokładniej rzecz ujmując, EFG współfinansuje projekty obejmujące takie
działania, jak pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe; kształcenie, szkolenie
i przekwalifikowywanie; mentoring i coaching; przedsiębiorczość i rozpoczynanie
działalności gospodarczej.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji funkcjonuje od stycznia 2007 r.
Pierwszy wniosek złożyła Francja 9 marca 2007 r. w odniesieniu do 1 345 zwolnień
u podwykonawców Peugeot SA (PSA), wynikających z większej konkurencji na rynku
małych samochodów, szczególnie z Azji.
W latach 2014–2020 fundusz dysponuje średnim rocznym wsparciem finansowym
w wysokości 170 mln euro. Od 2014 r. kategorie uprawnionych pracowników zostały
poszerzone: oprócz pracowników zatrudnionych na stałe, obecnie do otrzymania pomocy
kwalifikują się również pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy tymczasowi
oraz osoby samozatrudnione.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170307_efg_pl
6. Równouprawnienie to wizytówka UE
Komisja Europejska w Międzynarodowym Dniu Kobiet opublikowała raport na temat
równości kobiet i mężczyzn. Pokazuje on, że prawodawstwo Unii Europejskiej, jej wytyczne,
działania i możliwości finansowania spowodowały zauważalny, choć jeszcze nierówny postęp
w państwach członkowskich UE w tej dziedzinie.
Sześćdziesiąt lat temu w Traktatach Rzymskich równość kobiet i mężczyzn utrwalono
jako jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Dzisiaj stopa
zatrudnienia kobiet osiągnęła wartość najwyższą w historii. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze
względu na płeć pozostaje jednak w Europie uciążliwym problemem – kobiety wciąż
zarabiają 16,3 proc. mniej niż mężczyźni. Nadal istnieje zjawisko „szklanego sufitu” –
kobiety mają trudności z awansem na stanowiska kierownicze, choć w tej kwestii Komisja
jest na dobrej drodze do osiągnięcia własnego celu na 2019 r., jakim jest 40 proc. kobiet na
stanowiskach kierowniczych wyższego i średniego szczebla. Dziś Komisja ponownie wzywa
do równego traktowania kobiet – w Europie i na całym świecie.
W opublikowanym sprawozdaniu dokonano przeglądu głównych unijnych dokonań
politycznych i prawnych ubiegłego roku w dziedzinie równości płci i podano przykłady
środków politycznych i działań w państwach członkowskich. W sprawozdaniu z 2017 r.
w sprawie równości płci stwierdzono, że kobiety nadal napotykają trudności w różnych
dziedzinach:
Stopa bezrobocia wśród kobiet pozostaje na bardzo wysokim poziomie w porównaniu
z bezrobociem wśród mężczyzn, zwłaszcza w krajach południa Europy.
We wszystkich państwach UE kobiety nadal zarabiają średnio o 40 proc. mniej niż
mężczyźni, a różnica w emeryturach kobiet i mężczyzn utrzymuje się na poziomie
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38 proc. Przy takim tempie postępów niwelacja różnic w wynagrodzeniach zajęłaby
kolejne sto lat.
Szklany sufit nadal istnieje: tylko w czterech krajach (Francja, Włochy, Finlandia
i Szwecja) w zarządach dużych spółek jest co najmniej 30 proc. kobiet.
Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w życiu politycznym. W ośmiu
państwach (Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Węgry, Malta i Rumunia)
odsetek kobiet w parlamentach krajowych nie przekracza 20 proc.
Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej,
zapisanych w postanowieniach traktatowych od samego początku, ponieważ już Traktaty
Rzymskie zawierały postanowienia dotyczące równego wynagrodzenia. Program prac
„Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci” na lata 2016–2019 został przyjęty
w grudniu 2015 r. i odzwierciedla zobowiązanie Komisji do nasilenia działań w dziedzinie
równości płci.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170308_women_pl
7. Większe wsparcie dla rolników
Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad,
mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie
kryzysu. Uwzględniają to nowe przepisy przyjęte przez Komisję Europejską.
Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego
sektora owoców i warzyw jest etapem zamykającym dwuletni przegląd w ramach trwającej
inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa, realizowanej przez Komisję pod
przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera. Rozporządzenie to przyczyni się do dalszego
zwiększenia roli organizacji producentów dzięki podniesieniu ich atrakcyjności dla osób
niebędących ich członkami oraz dzięki poprawie funkcjonowania istniejącego systemu
zarządzania rynkiem.
3,4 mln gospodarstw w całej UE, czyli ok. jednej czwartej wszystkich unijnych
gospodarstw rolnych, uprawia owoce i warzywa o łącznej wartości 47 mld euro rocznie.
Według najnowszych dostępnych danych działa ok. 1500 organizacji producentów, które
odpowiadają za 50 proc. unijnej produkcji owoców i warzyw.
Od czasu nałożenia przez Rosję w sierpniu 2014 r. embarga na unijny eksport produktów
rolno-spożywczych unijni rolnicy zajmujący się uprawą owoców i warzyw skorzystali –
oprócz pomocy bezpośredniej i współfinansowania przez UE projektów w dziedzinie rozwoju
obszarów wiejskich – również z nadzwyczajnych środków wsparcia o łącznej wysokości 430
mln euro. Komisja Europejska zapewnia także organizacjom producentów dodatkowe
finansowanie w wysokości ok. 700 mln euro rocznie.
Równolegle do stale realizowanej pomocy rynkowej, nowe przepisy przewidują:
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zwiększenie dostępnego wsparcia dla sektora owoców i warzyw w przypadkach
wycofania z obrotu – kiedy produkty trzeba wycofać z rynku z powodu
nieprzewidzianych okoliczności. Ceny wycofania wzrosną z 30 do 40 proc. średniej
unijnej ceny rynkowej z ostatnich pięciu lat w przypadku bezpłatnej dystrybucji (tzw.
wycofanie w celach charytatywnych) oraz z 20 do 30 proc. w przypadku wycofania
z innym przeznaczeniem (np. kompost, pasza dla zwierząt, destylacja itp.);
większą atrakcyjność organizacji producentów owoców i warzyw dla producentów
niezrzeszonych, dzięki bardziej precyzyjnemu określeniu, jakie działania
OP kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego (na przykład inwestycje
w technologię lub podniesienie jakości), oraz ustanowieniu maksymalnego odsetka
produkcji, którą można wprowadzać do obrotu poza organizacją, wynoszącego
25 proc. Choć producentów zachęca się do przekazywania swojej OP całości
produkcji, aby ta w ich imieniu wprowadzała tę produkcję do obrotu, to wielu
rolników ma w zwyczaju sprzedawać część plonów bezpośrednio konsumentom.
Zachęcanie do sprzedaży w ramach takich krótkich łańcuchów dostaw jest kluczową
propozycją Komisji. W obecnym rozporządzeniu przewiduje się jedynie próg
minimalny, a każde państwo członkowskie ustala własny pułap maksymalny. Nowe
przepisy pozwolą jednak na spójniejsze podejście;
uproszczenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących międzynarodowych
organizacji producentów i ich zrzeszeń. Organizacje te są kluczowym elementem
sprzyjającym umiędzynarodowieniu tego sektora, ponieważ nie tylko pomagają
rolnikom w uzyskaniu większego dostępu do rynku dla ich plonów, lecz także
zapewniają, aby wartość dodana wytworzona dzięki większemu eksportowi trafiała
z powrotem do rolników. Aby uprościć i doprecyzować płatności na rzecz
międzynarodowych organizacji producentów, powiązano na przykład kontrole
i płatności z terytorium, na którym realizowane jest działanie danej międzynarodowej
organizacji.
UE czynnie wspiera sektor owoców i warzyw za pomocą systemu zarządzania rynkiem
(będącego częścią „wspólnej organizacji rynków rolnych”), któremu przyświecają cztery
ogólne cele: zwiększenie konkurencyjności tego sektora i większe zorientowanie go na rynek;
ograniczenie wahań dochodów producentów rolnych spowodowanych kryzysami;
zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw w UE; rozpowszechnienie przyjaznych dla
środowiska technik uprawy i produkcji.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170313_wsparcie_pl
8. Bezpieczeństwo w sieci
Unijne urzędy i organizacje zajmujące się ochroną konsumenta otrzymują coraz więcej
skarg od użytkowników serwisów społecznościowych, którzy padli ofiarą oszustw
i wyłudzeń. Skargi dotyczą też niezgodności niektórych warunków świadczenia usług
z unijnym prawem ochrony konsumenta.
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W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku unijne organy ochrony konsumenta,
z inicjatywy francuskiego urzędu ochrony konsumenta i przy wsparciu Komisji Europejskiej,
zwróciły się na piśmie do Facebooka, Twittera i Google + z prośbą o ustosunkowanie się do
tych dwóch kwestii.
W czwartek 16 marca przedstawiciele unijnych organów ochrony konsumenta, Komisji
Europejskiej i wymienionych firm spotkali się, by omówić proponowane rozwiązania.
Serwisy społecznościowe mają teraz miesiąc na opracowanie konkretnych zmian, które
zapewnią zgodność ich portali z przepisami UE. Komisja i organy ochrony konsumenta
przeanalizują te propozycje. Jeżeli nie będą zadowalające, organy ochrony konsumenta będą
mogły zastosować środki prawne.
Regulaminy korzystania z platform społecznościowych powinny zostać dostosowane do
europejskiego prawa ochrony konsumenta. Zgodnie z dyrektywą w sprawie nieuczciwych
warunków w umowach konsumenckich standardowe warunki umowne, które powodują
znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla
konsumenta (art. 3), są uznawane za nieuczciwe, a zatem nieważne. Przepisy dyrektywy
zobowiązują także do tego, by warunki były sporządzone prostym i zrozumiałym językiem
(art. 5), aby konsumenci otrzymywali jasną i czytelną informację o swoich prawach.
W praktyce oznacza to między innymi, że:
media społecznościowe nie mogą pozbawiać konsumentów prawa do skierowania
sprawy do sądu w państwie członkowskim zamieszkania;
media społecznościowe nie mogą zobowiązywać konsumentów do rezygnacji
z obowiązkowych praw, np. z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej
w internecie;
warunki świadczenia usług nie mogą ograniczać lub zupełnie wykluczać
odpowiedzialności mediów społecznościowych związanej z funkcjonowaniem
serwisu;
treści sponsorowane nie mogą być ukryte, lecz powinny być oznaczone jako takie;
media społecznościowe nie mogą jednostronnie zmieniać warunków świadczenia
usług, chyba że z odpowiednim wyprzedzeniem wyraźnie poinformują konsumentów
o powodach takich zmian oraz umożliwią im odstąpienie od umowy;
warunki świadczenia usług nie mogą przyznawać operatorom mediów
społecznościowych nieograniczonej swobody uznania co do usuwania treści;
wypowiedzenie umowy przez operatora mediów społecznościowych powinno
podlegać jasnym zasadom, a decyzja w tej sprawie nie może zapadać jednostronnie
i bez uzasadnienia.
Firmy prowadzące portale społecznościowe muszą usuwać ze swoich stron wszelkie
oszukańcze treści (np. scam)), które mogą wprowadzać konsumentów w błąd, gdy tylko
dowiedzą się o zaistnieniu takich praktyk. Krajowe organy ochrony konsumenta powinny
mieć bezpośredni i zestandaryzowany kanał komunikacji do sygnalizowania operatorom
mediów społecznościowych takich nieprawidłowości (np. naruszeń dyrektywy
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o nieuczciwych praktykach handlowych lub dyrektywy w sprawie praw konsumentów).
Za pośrednictwem tego kanału urzędy będą mogły także żądać usunięcia takich treści oraz
uzyskiwać informacje dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia. Byłoby to
zgodne z unijnym prawem ochrony konsumenta i z dyrektywą o handlu elektronicznym, która
umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie procedur usuwania nielegalnych
informacji lub blokowania do nich dostępu.
Kilka przykładów niezgodnych z prawem praktyk:
wyłudzanie pieniędzy od konsumentów;
pułapki w abonamentach - konsumenci mogą zarejestrować się za darmo „na próbę”,
ale nie otrzymują jasnych i wystarczających informacji;
sprzedaż podrabianych produktów;
fałszywe promocje, np. „wygraj smartfona za 1 euro” rozpowszechniane w mediach
społecznościowych, które dotyczyły prawdziwego konkursu, obejmującego jednak
ukryty długoterminowy abonament za kilkaset euro rocznie.
Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy
krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie
przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się
do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku
transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170317_social_media_pl
9. Konkurencja wzmocniona prawem
Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają umożliwić organom
ds. konkurencji państw członkowskich skuteczniejsze egzekwowanie unijnych zasad ochrony
konkurencji. Celem wniosku jest wyposażenie tych organów we wszystkie instrumenty
niezbędne do realizacji tego celu.
Komisja Europejska oraz krajowe organy ds. konkurencji państw członkowskich ściśle
współpracują w zakresie egzekwowania unijnych zasad ochrony konkurencji w ramach
europejskiej sieci konkurencji (ECN). Sieć ta wspiera spójne stosowanie unijnych zasad
ochrony konkurencji przez wszystkie organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów.
Od 2004 r. Komisja i krajowe organy ds. konkurencji przyjęły ponad 1000 decyzji, analizując
szeroki zakres spraw we wszystkich sektorach gospodarki. W latach 2004–2014 ponad
85 proc. wszystkich decyzji o zastosowaniu unijnych zasad ochrony konkurencji zostało
przyjętych przez krajowe organy ds. konkurencji.
Wniosek Komisji ma na celu wzmocnienie uprawnień organów ds. konkurencji państw
członkowskich. Ma on zapewnić, aby przy stosowaniu tej samej podstawy prawnej krajowe
organy ds. konkurencji posiadały odpowiednie narzędzia egzekwowania przepisów,
co doprowadzi do stworzenia prawdziwie wspólnego obszaru egzekwowania prawa ochrony
konkurencji.
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Miejsce siedziby danego przedsiębiorstwa w ramach jednolitego rynku nie powinno mieć
znaczenia dla egzekwowania prawa ochrony konkurencji. Zapewniając możliwość
skutecznego działania krajowych organów ds. konkurencji, wniosek Komisji ma przyczynić
się do realizacji celu, jakim jest stworzenie prawdziwego jednolitego rynku, wspierania
ogólnej konkurencyjności rynków, wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
We wniosku Komisji podkreśla się znaczenie podstawowych praw przedsiębiorstw
i zobowiązuje się władze do poszanowania odpowiednich zabezpieczeń w zakresie
wykonywania ich uprawnień, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.
Wniosek dotyczący nowych przepisów ma formę dyrektywy, co pozwoli
na uwzględnienie uwarunkowań krajowych. Dyrektywa zostanie obecnie przekazana do
przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą. Po przyjęciu dyrektywy państwa członkowskie będą musiały dokonać
transpozycji jej przepisów do krajowego porządku prawnego.
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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. Ponadto na przełomie roku został dopracowany
plan pracy Biura w Brukseli na rok 2017.
1. Europejski Tydzień Regionów i Miast - przygotowania
Trwają przygotowania do 15. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, która
odbędzie się w Brukseli w dniach 9-12 października 2017 roku. Biuro Regionalne
Województwa Warmińsko-Mazurskiego weźmie udział w konglomeracie, który przygotuje
seminarium w ramach tematu: „Budowanie prężnych miast i regionów”. Potencjalne projekty,
jakie zostaną przedstawione podczas seminarium to: transport napędzany wodorem,
inteligentne miasta, efektywność energetyczna, inteligentne sieci, e-mobility, etc. W okresie
sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania w tej sprawie.
Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 można
znaleźć na stronie: www.ec.europa.eu.
2. Brussels Design September
Dyrektor Biura, wspólnie z przedstawicielami Departamentu Koordynacji Promocji
pracuje nad wyborem projektantów, którzy będą mogli się zaprezentować podczas kolejnej
edycji Brussels Design September 2017, którego tematem przewodnim jest ekologiczny
design. Projektanci ze wszystkich województw biorących udział w przedsięwzięciu zostaną
wskazani do końca marca.
3. Spotkanie z Wydziałem Promocji i Handlu w Brukseli
7 marca dyrektor Biura w Brukseli wzięła udział w spotkaniu z pracownikami Wydziału
Promocji Handlu i Inwestycji. Podczas spotkania gospodarze przedstawili plan pracy na
najbliższy czas i zachęcili do współpracy. Oto lista propozycji: targi ESTETIKA – branża
kosmetyczna, Targi w Libramont – branża rolno-spożywcza, GR Business Days
w Luksemburgu – branża IT, targi spożywcze Tavola w Kortrijk, Batibouw – branża
budowlana, Salon du Meuble – branża meblowa, Seafood – branża morska oraz Bois
& Habitat – branża drzewna. Propozycje są konsultowane obecnie z Departamentem
Koordynacji Promocji oraz z pozostałymi przedstawicielami Domu Polski Wschodniej.
4. Spotkanie Biur Regionalnych w Brukseli
9 marca odbyło się kolejne spotkanie wszystkich polskich Biur Regionalnych w Brukseli,
którego celem było podsumowanie wydarzeń i ustaleń dotyczących działań w zakresie
przyszłości polityki spójności. Oto kluczowe informacje z przebiegu spotkania:
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Michael Schneider – członek Europejskiego Komitetu Regionów z Saksonii-Anhalt
weźmie udział w Konwencie Marszałków w Krakowie, który odbędzie się w dniach
4-5 kwietnia br. Dr Schneider jest autorem opinii Komitetu Regionów nt. przyszłości
polityki spójności po 2020 r.;
Grupa ekspercka przy ZWRP zachęca do udziału w przygotowaniu poprawek do
opinii M. Schneidera nt. PS 2020+ na sesję plenarną 11-12 maja br. (termin zgłaszania
poprawek: 24 kwietnia br.);
DG REGIO sugeruje, aby województwa w swoich działaniach komunikacyjnych
dotyczących polityki spójności 2020+ skupiły się przede wszystkim na kwestii
konieczności jej wdrażania na poziomie regionalnym;
Konieczna jest duża mobilizacja w związku z planowanymi na wrzesień 2017 roku
konsultacjami Raportu Spójności (wkład polskiej delegacji do KR, ZWRP,
indywidualne stanowiska regionów);
Kontynuowane będą spotkania z polskimi pracownikami instytucji UE. Pierwsze
z nich zostało zorganizowane (we współpracy z Network.pl) w grudniu 2016 r.
i spotkało się z dobrym przyjęciem. Kolejne spotkanie w podobnej formule mogłoby
się odbyć w ramach sesji plenarnej Komitetu Regionów 11-12 maja 2017 r.;
Istnieje możliwość przesyłania propozycji dotyczących uproszczeń, które zostaną
przekazane tzw. grupie wysokiego szczebla ds. uproszczeń za pośrednictwem Grupy
Regionów Słabiej Rozwiniętych w Komitecie Regionów;
Nieformalna Grupa ds. Morza Bałtyckiego (iBSG) (pomorskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie) organizuje 30 maja 2017 r. seminarium nt. PS 2020+ Rurban
Cohesion! Fresh ideas from the Baltic Sea Area on rural and urban development.
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
1. Spotkanie Komisarz ds. Polityki Regionalnej z przedstawicielami biur
regionalnych
Przedstawiciele Domu Polski Wschodniej spotkali się 20 lutego 2017 r. z Komisarz ds.
Polityki Regionalnej, Panią Coriną Creţu, z doradcą Pani Komisarz w zakresie komunikacji,
Panem Patrizio Fiorilli oraz z Panem Nicola de Michelis, szefem gabinetu Pani Komisarz.
Było to czwarte z kolei spotkanie Komisarz ds. Polityki Regionalnej z przedstawicielami
biur regionalnych ze wszystkich krajów UE. Spotkanie poświęcone było przyszłości polityki
spójności po 2020 roku.
Komisarz Corina Creţu apelowała, aby władze regionalne aktywnie działały na rzecz
promowania pozytywnego oddziaływania polityki spójności. Odwoływała się do
negatywnych i często nieprawdziwych wiadomości podawanych przez media dotyczących
wykorzystywania polityki spójności i zwracała uwagę, by starać się temu przeciwdziałać.
Wskazała, iż należy patrzeć na Europę szeroko, a nie tylko na Brukselę. Podkreślała, że
polityka spójności wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów, przyspiesza ich
wzrost przez reformy i jest jedyną polityką, która łączy wszystkie regiony. Dodatkowo
wskazała, iż w obliczu obecnego wzrostu tendencji „anty-unijnych" należy podkreślać
znaczenie UE jako jedynego przykładu w historii ludzkości, gdzie od ponad 70 lat mamy
pokój w krajach UE i nie należy tego lekceważyć.
Pani Komisarz podkreśliła znaczenie URBAN Agendy wprowadzonej przez holenderską
prezydencję jako idealnego narzędzia do kształtowania współpracy między miastami.
Poinformowała również, że w dniach 26-27 czerwca 2017 r. odbędzie się forum kohezyjne
dotyczące przyszłości polityki spójności, po którym rozpoczną się publiczne konsultacje. Pani
Komisarz poleciła przygotowanie się do tego forum i zaprezentowanie jak duże znaczenie
mają fundusze strukturalne dla regionów.
Jednym z poruszanych tematów był efekt statystyczny BREXIT-u. Szef gabinetu
Komisarz zaprezentował wstępne wyliczenia, z których wynika, że wyjście Wielkiej Brytanii
z UE będzie miało bardzo ograniczony wpływ na poziom budżetu unijnego. Obecnie nie jest
jeszcze wiadomo, czy w przyszłej perspektywie w ogóle będzie potrzeba stosowania
kategoryzacji regionów na mniej czy bardziej rozwinięte. Dodatkowo poinformował, iż UE
będzie dążyła do tworzenia możliwości partycypacji Wielkiej Brytanii w funduszach, tak jak
to obecnie ma miejsce w przypadku Norwegii.
Pani Komisarz odniosła się również do tworzenia strategii makroekonomicznych typu
Strategia Karpacka. Jak najbardziej popiera takie rozwiązania, gdyż jest to świetne narzędzie
do współpracy z krajami, które nie są członkami UE. Zwróciła jednak uwagę, że często
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powstanie strategii makroekonomicznej nie pociąga za sobą intensyfikacji działań i nad tym
należy pracować.
Pani Komisarz odniosła się również do kwestii uproszczeń i zasady „gold-plating”.
Będzie dążyć, aby zasady wydatkowania środków unijnych w kolejnej perspektywie były jak
najprostsze i aby państwa członkowskie nie tworzyły własnych wytycznych nakładanych na
wytyczne unijne. Dlatego tak ważne jest uczestniczenie w konsultacjach dotyczących
uproszczeń.
2. Grupa robocza ds. Domu Polski Wschodniej
W dniach 16-17 marca br. obradowała w Brukseli grupa robocza ds. Domu Polski
Wschodniej. Przedmiotem dyskusji była aktualizacja planu pracy DPW na rok 2017 oraz
realizacja planu strategicznego Domu Polski Wschodniej.
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III.

ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA

1. Włącz opcję „Solidarność”
To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Schumana proponuje
zorganizowanie lekcji tematycznych, angażujących uczniów w dyskusję na tematy
obywatelskie jak wolontariat czy Europejski Korpus Solidarności. Relację z lekcji należy
opublikować w internecie, aby mogły zostać ocenione przez organizatorów.
Dla kogo projekt?
Dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym Szkolnych
Klubów Europejskich.
Co jest do zrobienia?
Przeprowadzenie lekcji według scenariusza przygotowanego przez eksperta Fundacji
Schumana.
Lekcje będą miały charakter warsztatowy, dyskusji o różnych formach angażowania się
w działania na rzecz lokalnych społeczności i w ramach projektów międzynarodowych
(wolontariat, Europejski Korpus Solidarności).
Uczniowie
otrzymają
konkretne
zadania
do
samodzielnego
wykonania,
np. przeprowadzenie własnych mini-badań i zebranie informacji do omówienia na lekcji.
Na koniec należy przygotować relację z przeprowadzonej lekcji – wykorzystując stronę
www szkoły oraz jej profil na Facebooku.
Kiedy?
Na formularze ze sprawozdaniem z przeprowadzonych działań organizatorzy czekają do
7 kwietnia.
Wyróżnienie
Na podstawie relacji (formularz realizacji projektu oraz materiały opracowane przez
uczniów w formie np. zdjęć, artykułów) wybrane zostaną szkoły, którym sfinansowany
zostanie przejazd grupy młodzieży na Paradę Schumana w Warszawie 6 maja 2017 r.
(przejazd autokarem; max 45 osób).
Jak wziąć udział?
Szkoły/Szkolne Kluby Europejskie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy
o kontakt mailowy: e.gorecka@schuman.pl. Następnie zostanie przesłany scenariusz oraz
formularz zgłoszenia.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/events/170306_solidarnosc_pl
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2. Żywność i rolnictwo w szkole
Specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE przygotowała pomocnik edukacyjny. Pakiet nauczyciela
to zbiór gotowych środków nauczania i uczenia się, który ma pomóc w poszerzaniu wiedzy na
temat znaczenia żywności i rolnictwa w codziennym życiu. Pakiet jest darmowy, dostępny we
wszystkich językach urzędowych UE, z wyjątkiem irlandzkiego.
Zestaw dzieli się na 3 części, skupione wokół głównych zagadnień:
żywność
środowisko
obszary wiejskie.
Każdy z modułów zawiera:
krótkie wprowadzenie dla nauczyciela z wyszczególnieniem celów nauczania,
arkusze robocze z ćwiczeniami dla uczniów,
schemat projektu dla uczniów z propozycją realizacji projektu międzyprzedmiotowego
w ramach danego tematu rozdziału.
Pakiet może być używany przez nauczycieli różnych przedmiotów, takich jak: geografia,
przyroda, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, europeistyka, ekonomia krajowa, rolnictwo,
technologie informacyjno-komunikacyjne i nauki społeczne. Materiały dotyczące trzech
wiodących tematów nie mają na celu szkolenia uczniów w zakresie polityki unijnej: ich celem
jest pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści czerpią wszyscy obywatele z rolnictwa.
Zestaw został stworzony w taki sposób, aby nauczyciel mógł wykorzystywać podczas
zajęć poszczególne jego części osobno lub prowadzić uczniów kolejno przez moduły.
Wszystkie materiały do pobrania: informator dla nauczycieli, film animowany, pokaz
slajdów, plan lekcji, a także tematy lekcyjne do poszczególnych modułów można pobrać ze
strony internetowej DG AGRI.
Zestaw jest możliwy do zamówienia również w formie papierowej. W skład takiego
zestawu, oprócz standardowych materiałów i mapy, wchodzi dodatkowo płyta DVD oraz
klucz USB. Zamówienia można składać na stronie EU Bookshop.
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/poland/news/170316_pakiet_nauczyciele_pl
3. Team Europe & and the art of debate
Team Europe & and the art of debate to unikatowy cylk turniejów Debat Europejskich,
skierowany do studentów uczelni wyższych w siedmiu polskich miastach. Projekt rozpoczyna
się w marcu 2017 roku i potrwa dwa miesiące. Wystarczy zgłosić 4-osobową drużynę i wziąć
udział w jednej z tur debat eliminacyjnych. Dwie najlepsze drużyny w każdym z miast
zmierzą się w Debatach Finałowych, w których stawką dla zwycięzców jest wyjazd studyjny
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do Brukseli! Debaty odbędą się w: Katowicach, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi,
Lublinie i Wrocławiu.
Debaty będą przeprowadzane zgodnie z zasadami przyjętymi podczas Akademickich
Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Jest to rodzaj debaty o bardzo ustrukturyzowanym
przebiegu, kładącej ogromną wagę na kulturę wypowiedzi i szacunek wobec oponentów.
Jej zadaniem jest dyskusja nad tezą, dotyczącą najczęściej problematyki społecznopolitycznej. Debata doskonali sztukę przemawiania publicznego, tworzenia interesującej
argumentacji i prowadzenia skutecznej polemiki.
Konkurs Team Europe & the art of debate organizowany jest przez Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce w ramach obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów
Rzymskich. Za realizację konkursu odpowiedzialna jest Firma Szkoleniowo - Handlowa Jan
Piosik z siedzibą w Poznaniu we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.
Więcej informacji: http://ksmowcow.pl/teameurope.html
4. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń
Termin składania wniosków 30-03-2017
Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Polsce
Granty na organizację wizyt studyjnych polskich instytucji i organizacji działających
w sektorze kultury w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz przedstawicieli instytucji
i organizacji Państw-Darczyńców w Polsce.
Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.eurodesk.pl/granty/wizyty-studyjne-w-norwegii-islandii-liechtensteinie-oraz-wpolsce
Termin składania wniosków 31-03-2017
Marzenie o Nauce – stypendium na naukę w liceum
Stypendia dla zdolnej młodzieży na naukę w najlepszym liceum w regionie.
Fundator: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
http://www.eurodesk.pl/granty/marzenie-o-nauce-stypendium-na-nauke-w-liceum
Demokracja w działaniu - Działania stażnicze
Dotacje dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi
aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego.
Fundator: Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.eurodesk.pl/granty/demokracja-w-dzialaniu-dzialania-staznicze
Marzenie o Nauce – stypendium na naukę w liceum
Stypendia dla zdolnej młodzieży na naukę w najlepszym liceum w regionie.
Fundator: Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego
http://www.eurodesk.pl/granty/marzenie-o-nauce-stypendium-na-nauke-w-liceum
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Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na
rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.
Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.eurodesk.pl/granty/polsko-ukrainska-rada-wymiany-mlodziezy
Termin składania wniosków 15-04-2017
LIFE (2014–2020)
Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.
Fundator: Komisja Europejska DG ds. Środowiska
http://www.eurodesk.pl/granty/life-2014-2020
Program stypendialny "Klasa"
„Klasa” to program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów
w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich.
Fundator: Fundacja BGŻ BNP Paribas
http://www.eurodesk.pl/granty/program-stypendialny-klasa

naukę

Termin składania wniosków 26-04-2017
Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski
Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej
za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wolontariat-europejski
Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże
w organizacjach partnerskich.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-mobilnosc-pracownikow-mlodziezowych
Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej
Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami
odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-rozwoj-polityki-mlodziezowej
Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk –
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na
rzecz lokalnych społeczności.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymianydobrych-praktyk-miedzynarodowe
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Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk –
Partnerstwa strategiczne
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze
pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania
innowacji i przekazywania dobrych praktyk.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymianydobrych-praktyk-partnerstwa
Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe
Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wymiany-mlodziezowe
Termin składania wniosków 28-04-2017
Uniwersytet letni AEGEE
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju,
kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.
Fundator: AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów
http://www.eurodesk.pl/granty/uniwersytet-letni-aegee
Termin składania wniosków 15-05-2017
Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji
Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech
uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy),
Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja).
Fundator: Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
http://www.eurodesk.pl/granty/europa-master-trojstronne-studia-magisterskie-w-polsceniemczech-i-francji
Termin składania wniosków 26-04-2017
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę trans graniczną.
Fundator: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowy-fundusz-wyszehradzki-grantywyszehradzkie
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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 na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką
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
Dotacje na rozwój programów 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
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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
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 DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich
uczelniach.
Fundator: DAAD
http://www.eurodesk.pl/granty/stypendia-daad-na-podroze-grupowe-do-niemiec-dla-polskichgrup-studenckich
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
United Nations Development Programme – wolontariat
Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Fundator: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
http://www.eurodesk.pl/granty/united-nations-development-programme-wolontariat
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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