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I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 

1. Wsparcie dla sektorów wina oraz owoców i warzyw 

 

Komisja przyjęła środki wsparcia dla sektora wina oraz sektora owoców i warzyw. 

Stanowią one uzupełnienie wsparcia udzielonego w 2020 roku w związku z pandemią. 

Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, 

stanowiły w tym roku szczególne wyzwanie – podkreślił komisarz ds. rolnictwa Janusz 

Wojciechowski. 

Przyjęte środki dla sektora wina obejmują zwiększenie wsparcia na narzędzia 

zarządzania ryzykiem, takie jak ubezpieczenie zbiorów i fundusze wspólnego inwestowania, 

oraz przedłużenie do 15 października 2022 roku już funkcjonujących środków 

zwiększających elastyczność. W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie dla 

organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie 

uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku. 

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział: Ekstremalne warunki 

pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, stanowiły w tym roku 

szczególne wyzwanie dla sektora wina, owoców i warzyw. Nastąpiły one po roku 2020, który 

już był skomplikowany ze względu na kryzys związany z COVID-19. Te tak bardzo 

potrzebne środki wsparcia pomogą producentom w całej UE w tym trudnym okresie, 

w uzupełnieniu do środków zaproponowanych już w 2020 roku i przedłużonych na rok 2021. 

W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie UE dla organizacji producentów – 

zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było 

niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku, nawet jeżeli wartość ta w bieżącym roku jest 

niższa. Rekompensata ta będzie oferowana w przypadku, gdy zmniejszenie produkcji będzie 

spowodowane klęskami żywiołowymi, zjawiskami klimatycznymi, chorobami roślin lub 

inwazjami szkodników, będącymi poza kontrolą organizacji producentów, i produkcja  

ta będzie co najmniej o 35 % mniejsza niż w roku poprzednim. Ponadto, jeżeli producenci 

udowodnią, że wprowadzili środki zapobiegające przyczynom zmniejszenia produkcji, 

wartość produkcji na potrzeby obliczenia wsparcia będzie taka sama jak w roku poprzednim. 

 

Kontekst 

Ze względu na bezprecedensowe wyzwania spowodowane pandemią COVID-19 w maju 

2020 roku przyjęto pierwszy pakiet środków. Środki te zostały uzupełnione drugim pakietem 

dotyczącym sektora wina przyjętym w lipcu 2020 roku. W ramach pakietu przyjęto zestaw 

środków w drodze aktów wykonawczych. Jeśli chodzi o akty delegowane, będą one musiały 

zostać przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na dwumiesięczny okres kontroli. 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/211006_wine_pl.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/211006_wine_pl
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2. UE: czy da się lepiej zarządzać kryzysami zdrowotnymi?  

 

Trwająca wciąż pandemia obnażyła wiele słabości nie tylko poszczególnych, 

krajowych systemów ochrony zdrowia, lecz także i całej Unii Europejskiej. Wnioski zostały 

wyciągnięte. HERA, czyli uruchamiana właśnie nowa struktura Komisji Europejskiej – jak 

mówił w rozmowie z Serwisem Zdrowie dr Andrzej Ryś z Dyrekcji Generalnej Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej – ma pomóc krajom UE lepiej radzić 

sobie w sytuacji ponownego kryzysu zdrowotnego. 

Dr Andrzej Ryś, dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych 

i innowacji z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w KE, był 

gościem pierwszego spotkania on-line z cyklu „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską”, 

realizowanego przez dziennikarzy portalu Serwis Zdrowie we współpracy 

z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Głównym tematem rozmowy była 

tworzona właśnie struktura - Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek 

Stanu Zagrożenia Zdrowia (określana angielskim akronimem HERA). 

Zdaniem dr Rysia dzięki działaniom tego urzędu naukowcy będą mieli lepsze 

narzędzia do przewidywania kolejnych pandemii. - To jedna z tych rzeczy, które HERA  

ma poprawić – przygotowanie do pandemii – podkreślił. Przyznał, że eksperci nie 

przewidzieli skali kryzysu, jakim okazała się pandemia COVID-19, ani tego, że nadejdzie tak 

szybko po poprzedniej pandemii grypy AH1N1. - Mam nadzieję, że będziemy lepiej wiedzieć, 

jak działać, że ta wiedza będzie się zwiększała. Po drugie będziemy mieli badania, które 

przygotują do ewentualnej reakcji, np. przetestowanie pomysłów na szczepionki, stworzenie 

wersji (...) przygotowanej do produkcji. Tak było w przypadku poprzedniej pandemii,  

że szczepionki były w jakimś sensie przećwiczone w sensie produkcji szczepionek na ptasią 

grypę. I wtedy nowy wirus – grypa AH1N1, zwana świńską – został „podmieniony” 

i szczepionka mogła być szybko przygotowana – wyjaśnił. 

Pierwsze propozycje powołania nowej struktury w UE pojawiły się w listopadzie 2020 

roku - Wynikały z doświadczeń, jakie UE i kraje członkowskie zebrały między styczniem 

a listopadem ubiegłego roku – zaznaczył. A były to doświadczenia takie, że kluczową sprawą 

okazał się dostęp do danych z różnych krajów UE. - Przykładem mogą być dane o obłożeniu 

łóżek na intensywnej terapii. W większości krajów europejskich nie było dostępu online 

w czasie rzeczywistym do takich informacji – mówił dr Ryś.  

Kolejny problem to wykorzystanie tego rodzaju danych do podejmowania decyzji 

o wprowadzaniu konkretnych restrykcji na danym obszarze. Dzięki nowej strukturze ma być 

też zwiększona moc produkcyjna UE jeśli chodzi o leki, szczepionki czy środki ochrony 

osobistej. Ponadto HERA ma wspierać m.in. proces opracowywania w UE nowych 

antybiotyków i szczepionek. Chce też zapobiegać niedoborom innych ważnych leków. - Unia 

nie będzie budowała fabryk, ale może kontraktować fabryki gotowe do produkcji. (…) Według 

naszych analiz w Europie jest około 300 producentów szczepionek i leków, którzy mogliby 

brać udział w takim systemie – dodał. 

Dużą częścią działań HERA jest wspieranie badań i rozwoju. W efekcie jest zatem 

szansa na rozwój i dodatkowe wsparcie także dla wielu polskich producentów oraz instytucji. 

– W ramach tzw. inkubatora HERY przekazaliśmy już pewne środki dla krajów członkowskich 
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na sekwencjonowanie wirusów. Polscy naukowcy też biorą w tym udział, badają jakie 

warianty pojawiają się w populacji – informuje dr Andrzej Ryś.  

Dr Andrzej Ryś przypomina, że tylko na działanie HERA Unia Europejska 

zagwarantowała jak dotąd 6 mld euro, ale de facto pieniędzy na realizację różnych działań 

w ramach Europejskiej Unii Zdrowotnej będzie dużo więcej – dodatkowo będzie można 

pozyskiwać finansowe wsparcie UE także z funduszy strukturalnych, tzw. planu odbudowy, 

itp.  

 

Więcej informacji na:  https://ec.europa.eu/poland/news/211007_health_pl 

 

3. Łatwiejsza pomoc dla transformacji ekologicznej i cyfrowej  

 

 

Komisja zachęca do zgłaszania uwag na temat projektu wniosku mającego na celu 

dalsze ułatwienie wdrażania środków pomocy promujących transformację ekologiczną  

i cyfrową. Nowe przepisy pomogą zbudować solidne fundamenty zrównoważonej gospodarki 

w czasie odbudowy po skutkach pandemii koronawirusa. 

Komisja Europejska zaprasza państwa członkowskie i wszystkich innych 

interesariuszy do zgłaszania uwag w sprawie propozycji zmian ogólnego rozporządzenia 

w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Celem proponowanego przeglądu jest 

uwzględnienie zmian, które mogą zostać wprowadzone w toku obecnego przeglądu 

do różnych zbiorów wytycznych dotyczących pomocy państwa, oraz jeszcze większe 

ułatwienie wsparcia publicznego dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Nowe 

przepisy pomogą zbudować solidne fundamenty zrównoważonej gospodarki w czasie 

odbudowy po skutkach pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie i inne zainteresowane 

strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 8 grudnia 2021 roku. 

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, która jest 

odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Nasz wniosek ma na celu zwiększenie 

możliwości wdrażania przez państwa członkowskie środków pomocy na rzecz transformacji 

ekologicznej i cyfrowej, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Komisji oraz 

zatwierdzenia przez nią. Ułatwi to i przyśpieszy udzielanie takiego finansowania przez 

państwa członkowskie, bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym 

rynku. Zachęcamy wszystkie organy publiczne, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony 

do udziału w tych ważnych konsultacjach. 

Przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych („GBER”) uznają 

szereg konkretnych kategorii pomocy państwa za zgodne z Traktatem, o ile spełniają pewne 

warunki, oraz wyłączają te kategorie z wymogu uprzedniego powiadomienia Komisji oraz 

zatwierdzenia przez nią. Wyłączenie niektórych rodzajów pomocy z obowiązku uprzedniego 

zgłoszenia ich Komisji oraz zatwierdzenia przez nią stanowi znaczne uproszczenie. 

Umożliwia ono państwom członkowskim szybkie przekazywanie pomocy, gdy spełnione  

są warunki ograniczające zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku. Ważne jest znalezienie 

odpowiedniej równowagi między pomocą podlegającą wyłączeniu grupowemu, 

https://ec.europa.eu/poland/news/211007_health_pl
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z zastrzeżeniem spełnienia jasnych kryteriów ograniczających zakłócenia konkurencji, 

a innego rodzaju pomocą państwa, która wymaga oceny przez Komisję, zanim zostanie 

przekazana. 

Zasady wskazane w GBER uzupełniają zasady zawarte w innych wytycznych 

w sprawie pomocy państwa i określające warunki, na podstawie których Komisja ocenia, 

czy środki pomocy państwa niepodlegające wyłączeniu grupowemu, a zatem wymagające 

zgłoszenia Komisji, są zgodne z jednolitym rynkiem. Te dwa zbiory przepisów tworzą razem 

kompleksowy pakiet przepisów dotyczących niektórych obszarów prawa dotyczącego 

pomocy państwa. 

W związku z tym Komisja proponuje szereg ukierunkowanych zmian GBER, 

aby uwzględnić zmiany w różnych zbiorach wytycznych dotyczących pomocy państwa, które 

są obecnie poddawane przeglądowi (a mianowicie wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej, wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu, środowiska oraz 

cele związane z energią, wytycznych w sprawie finansowania ryzyka oraz zasad ramowych 

dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną). Celem 

trwającego przeglądu tych wytycznych oraz proponowanego przeglądu GBER jest 

promowanie finansowania publicznego, które przyczynia się do realizacji aktualnych 

priorytetów UE, a mianowicie Zielonego Ładu oraz europejskiej strategii przemysłowej 

i cyfrowej, oraz zapewnienie, aby zasady pomocy państwa uwzględniały najnowsze zmiany 

rynkowe i technologiczne. 

Niezależnie od rozpoczętych konsultacji projekt wniosku będzie również omawiany 

na dwóch posiedzeniach z udziałem Komisji i państw członkowskich. Pierwsze z tych 

posiedzeń odbędzie się pod koniec okresu konsultacji, a drugie po zmianie projektu 

na podstawie uwag otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych. Dzięki temu uwagi 

do projektu wniosku Komisji będą mogły zgłosić zarówno państwa członkowskie, jak i inne 

zainteresowane strony. 

Przyjęcie zmienionego GBER jest planowane na pierwsze półrocze 2022 roku. 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/211006_transformation_pl  

 

4. Energia ze wsparciem  

 

Wzrost cen energii na świecie budzi poważne zaniepokojenie w UE – powiedziała 

komisarz Kadri Simson. Komisja Europejska przedstawiła zestaw narzędzi w odpowiedzi 

na obecną wyjątkową sytuację i jej skutki. Kraje członkowskie będą mogły skorzystać 

z takich środków jak wsparcie najuboższych konsumentów, odroczenia płatności czy 

tymczasowe obniżenie stawek podatkowych. 

Komisja przyjęła komunikat w sprawie cen energii, aby zaradzić skutkom 

wyjątkowego ogólnoświatowego wzrostu cen energii, który ma utrzymać się przez całą zimę, 

oraz wesprzeć osoby prywatne i przedsiębiorstwa w UE. W komunikacie opisano „zestaw 

narzędzi”, który UE i jej państwa członkowskie mogą wykorzystać, aby zaradzić 

https://ec.europa.eu/poland/news/211006_transformation_pl
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bezpośrednim skutkom obecnych wzrostów cen i jeszcze bardziej wzmocnić odporność 

na przyszłe wstrząsy. 

Krótkoterminowe środki krajowe obejmują wsparcie dochodów w sytuacji 

nadzwyczajnej udzielane gospodarstwom domowym, pomoc państwa dla przedsiębiorstw 

oraz ukierunkowane obniżki podatków. Komisja będzie również wspierać inwestycje 

w energię ze źródeł odnawialnych i efektywność energetyczną, zbada możliwości podjęcia 

działań w zakresie magazynowania energii i zakupu rezerw gazu oraz oceni obecną strukturę 

rynku energii elektrycznej. 

Prezentując zestaw narzędzi, komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: 

Wychodzimy teraz z pandemii i rozpoczynamy odbudowę naszych gospodarek, dlatego ważne 

jest, aby chronić odbiorców wrażliwych i wspierać europejskie przedsiębiorstwa. Komisja 

pomaga państwom członkowskim wdrożyć natychmiastowe środki ograniczające wpływ 

na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, jaki będzie miał wzrost cen energii tej zimy. 

Jednocześnie wskazujemy inne środki średnioterminowe mające na celu zapewnienie większej 

odporności i elastyczności naszego systemu energetycznego, aby przygotować  

go na zmienność, która może wystąpić w okresie transformacji. Obecna sytuacja jest 

wyjątkowa – wewnętrzny rynek energii służył nam dobrze przez ostatnie 20 lat. Musimy 

jednak mieć pewność, że w przyszłości będzie równie skuteczny w realizacji Europejskiego 

Zielonego Ładu, zwiększaniu niezależności energetycznej i osiąganiu celów klimatycznych 

UE. 

Obecny gwałtowny wzrost cen wymaga szybkiej i skoordynowanej reakcji. Istniejące 

ramy prawne umożliwiają UE i jej państwom członkowskim podjęcie działań w celu 

ograniczenia bezpośredniego wpływu na sytuację konsumentów i przedsiębiorstw. 

Priorytetowo należy traktować ukierunkowane środki, które mogą szybko złagodzić skutki 

wzrostu cen dla szczególnie wrażliwych odbiorców i małych przedsiębiorstw. Konieczne jest, 

aby środki te można było łatwo skorygować wiosną, gdy sytuacja ma się ustabilizować. 

Nie mogą one zakłócić długoterminowego procesu przechodzenia na czystsze źródła energii 

ani utrudnić inwestycji. 

Przedstawiony zestaw narzędzi umożliwia skoordynowaną reakcję w celu ochrony 

osób najbardziej zagrożonych. Został on starannie opracowany, tak aby w krótkim okresie 

zmniejszyć koszty energii ponoszone przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, bez 

szkody dla unijnego wewnętrznego rynku energii ani zielonej transformacji w perspektywie 

średnioterminowej. 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/211013_energy_pl  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/211013_energy_pl
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5. 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży  

 

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym 

przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 roku KE przyjęła formalny wniosek w sprawie 

ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej 

ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje 

wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi. 

Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom 

większych i lepszych możliwości na przyszłość. Komisja publikuje również najnowsze 

sprawozdanie UE na temat młodzieży, które zawiera przegląd sytuacji młodych 

Europejczyków w zakresie kształcenia, szkolenia, uczenia się, zatrudnienia oraz uczestnictwa 

w życiu obywatelskim i politycznym. 

Komisja opracowuje obecnie swój program działań, a wszystkie zainteresowane 

strony zostaną zaproszone do przedstawienia swoich pomysłów i propozycji. Na Europejskim 

Portalu Młodzieżowym zostanie uruchomiona specjalna ankieta. Komisja, wspólnie z innymi 

instytucjami UE, państwami członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 

i młodymi ludźmi, zorganizuje w ciągu przyszłego roku szereg działań na szczeblu 

europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także rozważy podjęcie nowych 

inicjatyw. Zakres działań obejmie kwestie, które przede wszystkim dotyczą młodych ludzi, 

zgodnie z priorytetami podkreślonymi w celach młodzieżowych, takimi jak równość 

i włączenie społeczne, zrównoważony rozwój, zdrowie i dobrostan psychiczny oraz wysokiej 

jakości zatrudnienie. W działania te zostaną zaangażowani młodzi ludzie spoza UE. Komisja 

wzywa państwa członkowskie do powołania krajowych koordynatorów odpowiedzialnych  

za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży. 

Wniosek Komisji zostanie teraz omówiony przez Parlament i Radę, z uwzględnieniem 

opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Oczekuje 

się, że wydarzenia i działania rozpoczną się w styczniu. 

Europejski Rok Młodzieży będzie iść w parze z wdrażaniem instrumentu 

NextGenerationEU, który na nowo otwiera perspektywy dla młodych ludzi, m.in. poprzez 

tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia dla Europy 

przyszłości, a także wspiera uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym. Działania 

w ramach Europejskiego Roku Młodzieży będą opierały się na synergii i komplementarności 

z innymi programami UE skierowanymi do młodzieży w różnych obszarach polityki – 

od programów rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanych na młodych rolników 

po programy w zakresie badań naukowych i innowacji, a także od spójności po działania 

w dziedzinie klimatu, w tym programy UE o zasięgu międzynarodowym lub 

transnarodowym. 

Poza tym programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, dysponujące 

w bieżącym okresie finansowym budżetami w wysokości odpowiednio 28 mld euro i 1 mld 

euro, a także takie inicjatywy UE jak gwarancja dla młodzieży i inicjatywa na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych zapewniają jeszcze więcej możliwości. W 2022 r. zostanie 

również uruchomiony nowy program o nazwie ALMA. Będzie miał on na celu wspieranie 
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transgranicznej mobilności zawodowej młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji. 

Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 stanowi ramy współpracy UE 

w dziedzinie polityki młodzieżowej. Wspiera ona uczestnictwo młodzieży w procesach 

demokratycznych i ma na celu zapewnienie, by wszyscy młodzi ludzie uczestniczyli w życiu 

społecznym. Unijny dialog młodzieżowy jest jednym z najważniejszych narzędzi w tym 

zakresie. 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/21015_youth_pl 

 

6. Paszport na wagę zdrowia 

 

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID ustanowiło globalny standard – podsumowuje 

Komisja Europejska. Do tej pory wydano ponad 591 mln takich dokumentów, które 

potwierdzają szczepienia, testy i powrót do zdrowia, ułatwiają bezpieczne podróżowanie 

i odgrywają kluczową rolę we wspieraniu europejskiej branży turystycznej. 

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące unijnego cyfrowego 

zaświadczenia COVID i jego wdrażania w całej UE. Sprawozdanie pokazuje, że unijne 

zaświadczenia, których wydano już ponad 591 mln, stanowią zasadniczy element reakcji 

Europy na pandemię COVID-19. Zaświadczenie odgrywa kluczową rolę we wspieraniu 

europejskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała na skutek pandemii. Unijne cyfrowe 

zaświadczenie COVID to sukces na światową skalę: wyznacza globalny standard i aktualnie 

jest jedynym takim systemem już funkcjonującym na szczeblu międzynarodowym. Już 43 

państwa na czterech kontynentach są przyłączone do systemu, a w nadchodzących tygodniach 

i miesiącach dołączy do nich wiele innych krajów. 

Jak stwierdziła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii 

za 2021 rok, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID pokazuje, że „gdy działamy wspólnie, 

jesteśmy w stanie działać szybko”. 

Komisja w dalszym ciągu uważnie monitorować będzie ważność zaświadczeń 

o szczepieniu i powrocie do zdrowia, a także stosowanie testów na obecność przeciwciał 

i szybkich testów antygenowych, i rozważy ewentualne zmiany po otrzymaniu nowych 

wytycznych naukowych. Do 31 marca 2022 roku Komisja przedstawi kolejne sprawozdanie 

dotyczące wdrażania tego rozporządzenia. Możliwe, że będzie mu towarzyszyć wniosek 

ustawodawczy przedłużający okres stosowania rozporządzenia z uwzględnieniem rozwoju 

sytuacji epidemiologicznej. Komisja nie wyklucza, że przedstawi taki wniosek już wcześniej, 

aby zapewnić zakończenie na czas koniecznej procedury ustawodawczej. 

14 czerwca 2021 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie 

unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Rozporządzenie to zobowiązuje Komisję 

do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania do 31 października 

2021 roku. Rozporządzenie ustanawia wspólne ramy wydawania, weryfikowania i uznawania 

interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, wyniku testu lub powrocie do zdrowia 

w związku z COVID-19, w celu ułatwienia swobodnego przepływu obywateli Unii i ich 

https://ec.europa.eu/poland/news/21015_youth_pl
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rodzin podczas pandemii COVID-19. Towarzyszy mu rozporządzenie (UE) 2021/954, które 

rozszerza ramy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID na obywateli państw trzecich, 

którzy legalnie przebywają lub zamieszkują w państwie członkowskim i są uprawnieni 

do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem UE. 

31 maja Komisja zaproponowała aktualizację zalecenia Rady dotyczącego koordynacji 

ograniczeń swobodnego przemieszczania się w UE, które zostały wprowadzone 

w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Jako że sytuacja epidemiologiczna poprawiła się, 

a kampanie szczepień w całej UE nabrały tempa, Komisja zaproponowała, aby państwa 

członkowskie stopniowo łagodziły ograniczenia podróży, w tym w szczególności 

dla posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. 14 czerwca Rada przyjęła 

zaktualizowane zalecenia. 

 

Więcej informacji na:  https://ec.europa.eu/poland/news/211019_covid_certificate_pl 

 

7. Program prac Komisji Europejskiej na 2022 rok 

 

Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2022 r., określający dalsze 

działania w planie transformacji na rzecz Europy po pandemii COVID-19 – bardziej zielonej, 

sprawiedliwej, cyfrowej i odpornej. Program prac Komisji zawiera 42 nowe inicjatywy 

ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów wytycznych politycznych 

przewodniczącej Ursuli von der Leyen, opracowane w oparciu o orędzie o stanie Unii 

Europejskiej z 2021 r. W programie uwzględniono też doświadczenia i wnioski wynikające 

z bezprecedensowego kryzysu spowodowanego pandemią, a jednocześnie szczególną uwagę 

poświęcono młodemu pokoleniu dzięki propozycji ustanowienia 2022 r. Europejskim Rokiem 

Młodzieży. 

 

Europejski Zielony Ład 

Komisja kontynuować będzie starania, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym neutralnym 

dla klimatu kontynentem. Oprócz pionierskiego pakietu „Gotowi na 55”, przedstawionego 

w 2021 r. jako część nowatorskiego Europejskiego Zielonego Ładu, zaproponuje ramy 

regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Komisja ponadto: podejmie 

dalsze działania prowadzące do mobilności bezemisyjnej, np. przeprowadzi przegląd norm 

emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, kontynuować będzie realizację planu działania na rzecz 

eliminacji zanieczyszczeń, aby poprawić jakość wody i powietrza, określi nowe przepisy 

dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów, oraz poczyni postępy w tworzeniu 

gospodarki o obiegu zamkniętym przez wzmocnienie prawa do naprawy produktów zamiast 

zastępowania ich nowymi. Komisja uruchomi też środki, ponad już zaproponowany Fundusz 

Społeczny na rzecz Działań w dziedzinie Klimatu, by podwoić zewnętrzne finansowanie 

na rzecz bioróżnorodności. Coraz większą rolę odgrywać będą również zielone obligacje, 

które świadczą o naszym zaangażowaniu, by zrównoważone finansowanie wysunąć  

na pierwszy plan działań na rzecz odbudowy UE. 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/211019_covid_certificate_pl
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Europa na miarę ery cyfrowej 

Pandemia odgrywa rolę katalizatora przyspieszającego cyfryzację na całym świecie. Komisja 

również realizuje swój plan cyfrowej dekady, aby doprowadzić do transformacji cyfrowej 

Europy do 2030 r. Jednolity rynek wciąż ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności 

Europy, dlatego Komisja poddaje ponownej analizie politykę konkurencji i zamierza 

wprowadzić instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby zapobiegać przyszłym 

zakłóceniom. Aby rozwiązać pilne problemy związane z podażą półprzewodników 

umożliwiających cyfrowe rozwiązania, powstanie europejski akt o mikroczipach, którego 

celem będzie promowanie nowoczesnego ekosystemu i rozwój nowych rynków dla 

przełomowych europejskich technologii. Komisja zaproponuje też europejski akt dotyczący 

cyberodporności, aby ustanowić wspólne standardy odporności w zakresie 

cyberbezpieczeństwa. Ponadto rozpocznie tworzenie unijnego systemu globalnej bezpiecznej 

komunikacji satelitarnej, aby zapewnić państwom członkowskim dodatkową, dostępną 

w całej UE, łączność szerokopasmową oraz bezpieczną niezależną komunikację. Priorytetowo 

traktowane będą również środki wspierające zdobywanie umiejętności cyfrowych w szkołach 

i szkolnictwie wyższym. 

 

Gospodarka służąca ludziom 

W miarę jak odbudowa nabiera tempa, a działalność gospodarcza powraca do poziomów 

sprzed kryzysu, musimy zastanowić się, w jaki sposób sprawić, by nasza społeczna 

gospodarka rynkowa była bardziej odporna. Komisja kontynuować będzie działania w oparciu 

o Europejski filar praw socjalnych, prowadzące do dobrej jakości miejsc pracy, warunków 

pracy i lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Przedstawi także 

wniosek ustawodawczy w celu poprawy ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 

z narażeniem na azbest w miejscu pracy. Aby wspierać politykę państw członkowskich, 

Komisja wystąpi z inicjatywą dotyczącą odpowiedniego dochodu minimalnego, która 

wzmocni siatki bezpieczeństwa socjalnego, niezbędne do łagodzenia wstrząsów 

gospodarczych. Uznając, że sektor finansowy ma kluczowe znaczenie dla ożywienia 

gospodarczego, przedłożymy również wnioski ustawodawcze wspierające powszechne 

zastosowanie płatności natychmiastowych oraz ułatwiające przedsiębiorstwom w UE dostęp 

do kapitału. Jak tylko zakończą się prace nad globalnym rozwiązaniem w zakresie reformy 

międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych, Komisja zapewni jego szybkie 

i spójne wdrożenie w całej UE. 

 

Silniejsza pozycja Europy na świecie 

Komisja stale wzmacnia wyjątkowy charakter UE jako światowego lidera. W przyszłym roku 

Komisja opracuje nową strategię „brama na świat”, aby budować partnerstwa na rzecz 

konektywności na całym świecie i w ten sposób pobudzać handel i inwestycje. Do końca 

bieżącego roku przedstawiona zostanie nowa wspólna deklaracja UE-NATO i Komisja 

postara się przyspieszyć prace nad rzeczywistą Europejską Unią Obrony. W ramach wysiłków 

na rzecz globalnej transformacji energetycznej i zdrowszych oceanów przedłożone zostaną: 

nowa strategia dotycząca międzynarodowych zobowiązań energetycznych oraz plan działania 

w dziedzinie międzynarodowego zarządzania oceanami. 
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Promowanie naszego europejskiego stylu życia 

Aby zapewnić młodym ludziom zdolności do kształtowania przyszłości, Komisja 

zaproponowała ustanowienie 2022 r. Europejskim Rokiem Młodzieży. Wprowadzi też nową 

inicjatywę pod nazwą ALMA (od ang. „Aim, Learn, Master, Achieve”), pomagającą młodym 

Europejczykom, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji i nie kształcą się, nie pracują ani 

nie szkolą się, zdobywać doświadczenie zawodowe za granicą dzięki wsparciu socjalnemu. 

Nadrzędnym celem jest integracja młodych ludzi, aby uczestniczyli w edukacji, szkoleniu 

zawodowym lub dobrej jakości zatrudnieniu. Komisja przedstawi też unijną strategię na rzecz 

uniwersytetów i zaproponuje sposoby głębszej i trwalszej współpracy transnarodowej 

w szkolnictwie wyższym. Wykorzystując doświadczenia i wnioski z pandemii, Komisja 

zaprezentuje europejską strategię w dziedzinie opieki, aby w sposób kompleksowy usprawnić 

system – od opieki nad dziećmi po opiekę długoterminową. Aby dalej rozwijać Europejską 

Unię Zdrowotną, Komisja zapewni dostęp do przystępnych cenowo wysokiej jakości leków 

dzięki propozycji nowych ram funkcjonowania dynamicznego sektora farmaceutycznego 

w UE. Przedstawi również nowelizację prawodawstwa dotyczącego leków dla dzieci i leków 

na choroby rzadkie, a także wspierać będzie ratujące życie badania przesiewowe i wczesną 

diagnostykę chorób nowotworowych w zaleceniu dotyczącym badań przesiewowych 

w kierunku raka. 

 

Nowy impuls dla demokracji europejskiej 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest w toku i wraz z inicjatywami obywatelskimi 

przyczyniać się będzie do rozkwitu europejskiej demokracji. Komisja podejmie też dalsze 

działania w ochronie wolności i pluralizmu mediów, przedstawiając europejski akt o wolności 

mediów, oraz stać będzie na straży praworządności, która jest podstawowym elementem 

skutecznego funkcjonowania UE. Aby nasilić walkę z przestępczością transgraniczną, 

ważnym elementem prac Komisji będą nadal wspólne ramy prawne w zakresie efektywnego 

przekazywania ścigania w sprawach karnych między państwami członkowskimi. 

Kontynuowane będą również prace nad strukturą nowego międzyinstytucjonalnego unijnego 

organu ds. etyki, w ścisłej konsultacji z pozostałymi instytucjami. Aby zapewnić równość dla 

wszystkich, zaproponowane zostaną środki mające usprawnić uznawanie rodzicielstwa 

między państwami UE. Przedstawimy również inicjatywę dotyczącą drenażu mózgów 

i łagodzenia skutków spadku liczby ludności, w której zaproponujemy możliwe rozwiązania. 

 

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/poland/news/211021_plan_pracy_pl  

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Serwis „Komisja Europejska w Polsce”: http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm 

https://ec.europa.eu/poland/news/211021_plan_pracy_pl
http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
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II. Z BIURA W BRUKSELI 

 

 

1. Webinarium pt. „COST online Info Day – Poland” 

 

17 września odbyło się webinarium pt. „COST online Info Day – Poland” 

zorganizowane wspólnie przez Biuro PolSCA oraz Biuro Business & Science Poland. COST 

(European Cooperation in Science & Technology) jako jeden z programów finansowania Unii 

Europejskiej wspiera środowisko naukowo-badawcze, umożliwiając naukowcom tworzenie 

interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Wsparciem objęte są wszystkie 

dziedziny nauki i technologii, a Akcje COST stanowią oddolne sieci, których czas trwania 

określony został na 4 lata.  

Program COST nie finansuje samych badań, ale wszystkie narzędzia sieciowe, które  

są powiązane z przeprowadzaną działalnością naukową. Koszty Akcji COST finansowane  

są bezpośrednio przez kraje/krajowe jednostki naukowe. 

COST umożliwia dołączanie do Akcji jako Członek Komitetu Zarządzającego 

(konieczny kontakt z Koordynatorem Krajowym, do którego składany jest wniosek wraz  

z informacją, że zainteresowana jednostka posiada środki na finansowanie badań w ramach 

Akcji), Uczestnik Grupy Roboczej lub Uczestnik działań Akcji (np. Krótkoterminowa Misja 

Naukowa, Grant Konferencyjny, warsztaty/konferencje, szkolenia). 

Akcje COST dostępne są dla naukowców, badaczy i inżynierów w celu nawiązania 

współpracy i koordynacji badań, finansowanych przez kraje/krajowe jednostki naukowe,  

w których są zatrudnieni. Program skupia obecnie 45 000 aktywnych członków, przy czym 

podkreśla się, że wskaźnik zaangażowania podmiotów z Polski w 300 już działających 

Akcjach COST wynosi 95%.  

COST jako otwarty i integracyjny program promuje rozpowszechnianie doskonałości 

poprzez Sieci, wspiera interdyscyplinarność i rozwój karier młodych naukowców, działając 

jednocześnie na rzecz zmniejszania różnic pomiędzy naukowcami, decydentami politycznymi 

i społeczeństwem. Program promuje więc wpływ naukowy, technologiczny, ekonomiczny, 

kulturowy i społeczny w wymiarze innowacji. Naukowcy z każdego kraju członkowskiego 

COST mają możliwość inicjowania wspólnej realizacji nowej Akcji COST, określając 

samodzielnie jej przedmiot i zakres, a przystąpienie kraju do udziału odbywa się na zasadzie 

dobrowolności, uzależnionej od narodowych priorytetów badawczych.  

Otwartość nauki, innowacji i wiedzy jest kluczowym elementem promowanym przez 

COST, a podejście oddolne umożliwia składanie wniosków w dowolnej dziedzinie nauki,  

ze szczególnym naciskiem na multidyscyplinarność. Promocja tworzenia, wymiany i dostępu 

wiedzy naukowej to także udostępnianie naukowcom infrastruktur, których nie mają  

w swoich macierzystych jednostkach badawczych. 

Wskazuje się, że najważniejszym elementem dla uczestnictwa w Akcji COST jest 

posiadanie afiliacji dowolnego typu do instytucji posiadającej osobowość prawną. Szczególną 

zachętą do udziału obejmuje się młodych naukowców (do 8 lat po doktoracie), choć Akcje 

otwarte są dla wszystkich badaczy, niezależnie od ich obecnego etapu kariery naukowej.  
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Program COST zrzesza obecnie 38 państw, w tym Polskę, ponadto w Program 

zaangażowany jest Izrael (Członek Współpracujący) oraz Republika Południowej Afryki 

(Członek Partnerski). Polska należy do grupy krajów o mniejszej intensywności badań, tzw. 

COST Inclusiveness Target Countries (ITCs), które mogą skorzystać ze specjalnych 

udogodnień oraz instrumentów, takich jak np. granty konferencyjne ITC.  

Proces tworzenia Sieci wymaga zaangażowania co najmniej 7 krajów członkowskich 

COST z zastrzeżeniem, że co najmniej połowa z zainteresowanych państw musi należeć  

do grona ITC. Zgodnie z zasadą otwartości, uzyskanie akceptacji propozycji umożliwia 

również innym krajom dołączenie do Akcji. Państwa członkowskie COST mogą dołączyć  

do Komitetu Zarządzającego Akcją bezwarunkowo, aż do pierwszego posiedzenia Komitetu, 

którego zatwierdzeniu w dalszej kolejności podlegać będzie uczestnictwo zainteresowanych 

państw. 

Komitet Zarządzający jest organem zarządczym Akcji, koordynującym działania, 

nadzorującym właściwe wykorzystanie ostatecznego finansowania lub dotacji. Zapewnia 

koordynację naukową oraz koordynację prac w ramach grup roboczych, których tworzy się 

zwykle od 3 do 6 w ramach jednej Akcji. Grupy robocze mają swoich liderów, wybieranych 

podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Zarządzającego. Obok Komitetu Zarządzającego 

bardzo ważną rolę pełni tzw. Grant Holder Institution. Jest to instytucja uczestnicząca  

w Komitecie Zarządzającym, zajmująca się wsparciem administracyjnym Akcji, 

sprawozdawczością finansową, dystrybucją środków finansowych pomiędzy uczestnikami 

Akcji, odpowiada za prawidłowy zwrot kosztów, a także zwołuje spotkania i koordynuje 

organizację wydarzeń. W ramach rekompensaty może zatrzymać do 50% grantu. Wszystkie 

działania wspierane są przez administrację stowarzyszenia COST z siedzibą w Brukseli.  

Podstawą każdej Akcji COST jest dokument Memorandum of Understanding, 

zawierający plan działania na 4 lata, strukturę działań, główne cele, a także określający 

strukturę grup roboczych. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Akcji.  

 

Narzędzia Sieciowe 

Akcje COST zostały zaprojektowane z myślą o maksymalizowaniu możliwości nawiązywania 

kontaktów poprzez wykorzystanie szerokiego zakresu narzędzi, działających na rzecz 

wzmacniania uzyskanych wyników badań i szerzenia wiedzy wśród społeczności. 

Spotkania, warsztaty, konferencje:  

Spotkania organizowane przez Komitety Zarządzające Akcjami COST w każdym państwie 

członkowskim COST dołączającym do Sieci. Mogą być to spotkania samego Komitetu 

Zarządzającego, spotkania grup roboczych, warsztaty, konferencje. Spotkania mogą być 

dostępne dla szerszej społeczności naukowej i publiczności, co może zwiększyć widoczność 

samej Akcji. COST pokrywa koszty podróży i pobytu zaproszonych uczestników, a także 

koszt organizacji spotkania.  

Szkoły treningowe: 

Stwarzają możliwości intensywnego coachingu oferowanego uczestnikom przez naukowców 

zaangażowanych w Akcję COST. Trwają do 15 dni. Szkolenia organizowane są w ramach 

każdej Akcji, na wybrany temat, odbywają się zazwyczaj w siedzibie instytucji goszczącej, 

która jest częścią Komitetu Zarządzającego. COST wspiera finansowo podróże, udział  
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w spotkaniach, oferuje dzienny system diet, obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie  

i lokalny transport.  

Krótkoterminowa Misja Naukowa: 

Indywidualne misje to wizyty wymienne w ramach Akcji, zazwyczaj młodych naukowców,  

z instytucji macierzystej do instytucji goszczącej zlokalizowanej w innym kraju. Naukowcy 

uczestniczący w misjach indywidualnych będą mieli możliwość przeprowadzania badań  

z wykorzystaniem technik i infrastruktur, niedostępnych w ich rodzimej instytucji. Program 

wymiany naukowej trwa do 6 miesięcy. Krótkoterminowe Misje Naukowe kończą się zwykle 

publikacją naukową. 

Grant konferencyjny ITC: 

Wsparcie dla młodych naukowców rozpoczynających karierę oraz doktorantów z krajów ITC, 

umożliwiające uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, które nie  

są organizowane przez Akcje COST. 

Działania komunikacyjne i rozpowszechniające: 

Działania ukierunkowane na wzmacnianie nauki i badań. Mogą obejmować np. opłaty  

za otwarty dostęp do publikacji, wsparcie i stworzenie strony internetowej Akcji, produkcję 

materiałów informacyjnych i multimedialnych.  

Narzędzia do tworzenia sieci wirtualnych: 

Istnieją dwa rodzaje dostępnych narzędzi sieciowych: 

- dotacja na wsparcie sieci, ustanawiające wirtualną współpracę w ramach Akcji COST 

poprzez wyznaczenie tzw. Virtual Networking Support Manager. Promocja współpracy 

wirtualnej obejmuje opracowanie strategii sieci wirtualnej dla Akcji COST, przejęcie 

odpowiedzialności za Granty Mobilności Wirtualnej oraz wsparcie Komitetu Zarządzającego 

w planowaniu wirtualnych wydarzeń i działań wspólnych; 

- dotacja na wirtualną mobilność, która jest dotacją indywidualną, wspierającą wirtualną 

współpracę w ramach Akcji COST. Działania mogą obejmować ankiety, wirtualny mentoring, 

czy też działania generujące nowe umiejętności. 

Nabór wniosków do Akcji COST jest otwarty, co oznacza że wnioski można składać  

w dowolnym momencie. Uruchomienie kolejnego naboru planowane jest na 29.10.2021 roku. 

Wnioski składane są droga elektroniczną, jednoetapowo, za pośrednictwem konta  

na platformie elektronicznej e-COST pod adresem https://www.cost.eu/ecost. 

Krajowym Koordynatorem COST w Polsce jest Pani Jadwiga Mrozowska, Ministerstwo 

Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej 

e-mail: jadwiga.mrozowska@mein.gov.pl, tel.: (22) 52 92 378 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cost.eu/ecost
mailto:jadwiga.mrozowska@mein.gov.pl
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2. Webinaria dotyczące zapisów Nowej Karty Lipskiej 

 

 

Na przełomie września i października odbyły się 3 webinaria zorganizowane  

z inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące zapisów Nowej Karty Lipskiej. 

Pierwsze z nich pt. „Productive City” odbyło się 20 września. 

Nowa Karta Lipska ustanawia kierunki rozwoju europejskich miast po 2020 roku, 

podkreślając potrzebę ich transformacji i zasady, dzięki którym pobudzane będą innowacje, 

stymulowane korzystniejsze warunki życia, a także skuteczniej identyfikowane wyzwania  

i sposoby reagowania na wyzwania społeczne w ośrodkach miejskich. 

Zgodnie z Nową Kartą Lipską produktywne miasta jako atrakcyjne, konkurencyjne  

i promujące innowacje lokalizacje dla przedsiębiorstw muszą dysponować narzędziami, które 

pozwolą kształcić wykwalifikowaną siłę roboczą, odpowiadającą lokalnym potrzebom, 

wspierać społeczną, techniczną i logistyczną infrastrukturę, tworząc jednocześnie przestrzeń 

do dalszego zrównoważonego rozwoju.  

Zorientowana na usługi, niskoemisyjna gospodarka zajmuje coraz ważniejsze miejsce, 

obok tradycyjnego przemysłu, a postępujący proces cyfryzacji przyspiesza rozwój miast, 

które mają stać się przestrzeniami przyjaznymi i dostępnymi dla mieszkańców, biznesu, 

środowiska nauki, kultury i innych kluczowych obszarów, dzięki którym jakość życia będzie 

widocznie lepsza. 

W ciągu ostatnich siedmiu lat polityka spójności wsparła m.in. ponad tysiąc strategii 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a także 85 innowacyjnych działań, w ramach 

których miasta skorzystały z inwestycji na poziomie lokalnym. Podkreśla się, że w kontekście 

polityki Unii Europejskiej ukierunkowanej na rzecz produktywnych miast, priorytet mają 

działania opracowane w czasie, który pozwoli wesprzeć ich rozwój społeczno-gospodarczy.  

Centralna rola miast ukierunkowana na budowanie wspólnych dóbr wymaga 

podkreślenia roli władz publicznych w zakresie inwestycji lokalnych, mających kluczowe 

znaczenie dla kreowania miejsc pracy, produktywności, zrównoważonej mobilności, 

tworzenia sprzyjającego lokalnemu biznesowi ekosystemu, czy też wspierania społecznych 

przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie, jakie odgrywa wsparcie miejskich przestrzeni 

uwydatniła pandemia COVID-19, zagrażająca wszystkim czynnikom wpływającym  

na produktywność miast. 

Opublikowany 8 września 2021 roku raport Komisji Europejskiej w zakresie 

prognozowania strategicznego podkreśla mnogość zmian, przed którymi stoją dziś 

europejskie miasta. Konieczność przeprowadzenia transformacji cyfrowej i technologicznej, 

adaptacji do zmian klimatycznych, a wreszcie zasadnicze pytanie o to, jak dostosować się  

do wyzwań w zakresie tworzenia miejsc pracy i kreowania właściwych lokalnemu rynkowi 

umiejętności, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych praw socjalnych  

i równoważeniu rosnących nierówności to jedne z najtrudniejszych obecnie wyzwań.  

Unijna Strategia Przemysłowa skoncentrowana wokół 14 Ekosystemów 

Przemysłowych jest kolejnym dokumentem kładącym nacisk na znaczenie europejskich miast 

we wdrażaniu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zaktualizowana w tym roku, podkreśla 

szczególną rolę koncepcji bliźniaczej transformacji ekologicznej i cyfrowej (Local Digital 
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Twins), jako wszechstronnego, dostosowanego do lokalnych potrzeb i wyzwań cyfrowego 

rozwiązania służącego zrównoważonym miastom i społecznościom. Komisja Europejska, 

podkreślając znaczenie bliźniaczej transformacji, łączy ją z ekosystemem danych, który  

ma kluczowe znaczenie w wymiarze lokalnym. Komisja wspiera europejskie miasta  

w procesie tworzenia lokalnych platform danych, wskazuje się również, że planowane jest 

utworzenie przestrzeni danych UE dla inteligentnych społeczności (zarządzanie i architektura 

udostępniania danych) a także tzw. UE Local Digital Twin Toolbox (moduły oparte  

na otwartych standardach). 

Komisja Europejska podejmie działania w celu uruchomienia tzw. ścieżki 

współtworzenia, angażującej władze lokalne, miasta, interesariuszy z sektora przemysłowego, 

MŚP oraz obywateli, aby wspomóc wdrażanie koniecznych procesów transformacyjnych. 

Jednym z ekosystemów określonych w Strategii Przemysłowej jest bliskość, ekonomia 

społeczna i społeczeństwo obywatelskie, skoncentrowane na lokalnym wymiarze gospodarki, 

środowiska, konsumpcji oraz poprawie usług dla obywateli poprzez zorientowanie głównych 

funkcji miasta na ludzi. Wskazuje się, że podczas trwającej pandemii COVID-19 wykształciły 

się nowe modele miejskie, kładące nacisk na ekonomię bliskości, jak np. 15-minutowe 

miasta, których idea skupia się na niezbędnych usługach społecznych, zlokalizowanych  

w odległości 15 minut spaceru, bądź jazdy rowerem (szkoły, opieka zdrowotna, podstawowe 

usługi społeczne itp.). Wymiar bliskości może skutecznie poprawiać jakość życia, promując 

jednocześnie zrównoważenie środowiskowe i społeczne.  

Kryzys zdrowotny wymusił konieczność przemyślenia na nowo modelu produkcji, 

konsumpcji, życia, podróżowania. Miasta, które w szczególnie dotkliwy sposób odczuły jego 

skutki, zarówno w czasie samej pandemii, jak i konieczności opracowania planu działania  

na poziomie politycznym pokazały, że władze publiczne nie powinny pozostawać 

osamotnione w procesie ustalania i wdrażania lokalnych strategii. Podkreśla się, że idea 

współzarządzania, angażująca m.in. środowisko biznesowe, ma największe szanse 

powodzenia. Miasta również coraz chętniej rozwijają tzw. Local Green Deals, jako lokalne 

strategie wspomagające wdrażanie celów Europejskiego Zielonego Ładu w oparciu o miejską 

specyfikę, uwzględniającą oczekiwania interesariuszy wobec zrównoważoności produktów  

i usług. Lokalne strategie pomagają tworzyć lepiej zintegrowane mechanizmy zarządzania  

i realizacji, które zwiększą skalę wdrażanych działań. Wspierają proces wdrażania zgodnie  

z określonymi zasadami: strukturą zarządzania, zintegrowanymi celami, podejściem 

wielostronnym zorientowanym na działanie w oparciu o PPP. W ramach Single Market 

Programme 16.09.2021 roku Komisja uruchomiła zaproszenie do składania wniosków  

w obszarze Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient 

(https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-

green-deals-supporting-smes-become_en). Nabór otwarty jest do 24.11.2021 roku. 

Niemniej ważna pozostaje kwestia podnoszenia kwalifikacji oraz 

przekwalifikowywania zawodowego, szczególnie w obliczu ekologicznej cyfryzacji, która 

będzie wymagać nowych umiejętności od lokalnej siły roboczej. Ogłoszony przez Komisję 

Pakt na rzecz Umiejętności postrzega ośrodki miejskie jako kluczowych uczestników tego 

procesu, ponieważ to miasta najlepiej znają własne potrzeby i mogą tworzyć dostosowaną 

sieć na rzecz przekwalifikowania, angażującą lokalne firmy, instytuty wiedzy, lokalne 

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
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władze, obywateli i związki zawodowe. Wskazuje się, że Komisja Europejska planuje 

opublikować dedykowany miastom przewodnik dotyczący inicjatyw w tym zakresie. Także 

nowy okres programowania polityki spójności 2021-2027 wzmacnia jej wymiar miejski –  

8% alokacji krajowej państwa członkowskie będą przeznaczać bezpośrednio na zintegrowane 

strategie rozwoju terytorialnego, skoncentrowane na obszarach miejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz funkcjonalnych obszarów 

miejskich. Podkreśla się w tym miejscu szczególne znaczenie Celu 5 polityki spójności 

„Europa bliżej obywateli”¸ który będzie kładł nacisk na wspieranie zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz przybrzeżnych w ramach lokalnych inicjatyw,  

a także Celu 1 „Inteligentniejsza Europa”, który obejmuje w szczególności cele rozwoju  

i wzmacniania zdolności badawczo-rozwojowych, wykorzystanie zaawansowanych 

technologii, korzyści z cyfryzacji dla obywateli, firm, organizacji badawczych i władz 

publicznych, wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP, tworzenie 

miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, a także rozwijanie umiejętności 

w zakresie inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorczości i transformacji przemysłowej.  

 

Drugie webinarium – „Green City” odbyło się 27 września. 

Nowa Karta Lipska określa główne kierunki transformacji europejskich miast w stronę 

zielonych, produktywnych i sprawiedliwych ośrodków rozwoju. Transformacja w zielonym 

wymiarze skupia się na walce ze skutkami postępującego globalnego ocieplenia, a także 

zapewnieniu zrównoważonego korzystania z naturalnych zasobów, takich jak energia, woda, 

gleby, czy właściwych sposobów użytkowania gruntów. Sprzyjające oczekiwanym zmianom 

miejskie środowisko wymagać będzie znaczących nakładów w zakresie wdrażania działań 

ukierunkowanych na osiągnięcie efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, czy wreszcie podjęcia kroków, które pomogą zbudować właściwą przestrzeń 

dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Redukcja ilości odpadów, połączona z działaniami 

na rzecz ochrony i odbudowy terenów zielonych, efektywnego publicznego transportu oraz 

wsparcia racjonalnych modeli dla zabudowy miejskiej, zarówno mieszkalnej, produkcyjnej 

jak i transportowej, wesprze europejskie ośrodki miejskie w realizacji celów Europejskiego 

Zielonego Ładu. 

W kontekście obecnej polityki UE walka ze zmianami klimatycznymi, zakończona 

osiągnięciem przez Europę neutralności klimatycznej w 2050 roku,  jest jednym z priorytetów 

Komisji Europejskiej. W czerwcu bieżącego roku weszło w życie nowe Europejskie prawo 

klimatyczne, ustalające między innymi cel redukcji emisji netto gazów cieplarnianych  

aż o 55% do roku 2030. Rewizja i aktualizacja unijnej legislacji w zakresie energii i zmian 

klimatu zaowocowała przedstawieniem przez Komisję 14 lipca 2021 roku pakietu Fit for 55, 

którego elementy dotyczą m.in. efektywności energetycznej, systemu ETS, czy też 

rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego.  

Przyszłość zdrowych, zielonych miast w Europie będzie wymagała działań w każdym 

sektorze naszego społeczeństwa, jasnym więc staje się rola, jaką ośrodki miejskie muszą 

odegrać na rzecz tej transformacji, same stanowiąc złożone, zintegrowane systemy. Zmiany 

będą musiały zachodzić w wielu sektorach równolegle, a więc w obszarach takich jak 

mobilność, energia, budownictwo i jego dalsze użytkowanie, gospodarka, czy konsumpcja, 
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przy jednoczesnym zachowaniu koniecznego wymiaru społecznej sprawiedliwości tych 

transformacji. 

Zielony wymiar polityki spójności w obecnym okresie programowania 2021-2027 

obejmuje działania, dzięki którym miasta mogą być wspierane we wdrażaniu ekologicznych 

inwestycji. Wskazuje się, że 30% EFRR oraz 37% Funduszu Spójności muszą zostać 

przeznaczone na cele klimatyczne. Cel 2 polityki spójności  (Bardziej ekologiczna Europa) 

obejmuje w szczególności środki efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, energię odnawialną, przystosowanie się do zmian klimatycznych, 

zapobieganie ryzyku katastrof oraz odporność, ochronę i zachowanie przyrody, 

bioróżnorodności i zielonej infrastruktury w tym na obszarach miejskich, a także ograniczanie 

wszelkich form zanieczyszczeń i zrównoważoną mobilność miejską. Wskazuje się również, 

że zintegrowane podejście terytorialne w przypadku zielonych inwestycji jest możliwe albo  

w ramach Celu Polityki 5 bądź poprzez instrumenty terytorialne w ramach Celu Polityki 2 – 

w obydwu przypadkach koniecznym jest zaangażowanie odpowiednich podmiotów 

terytorialnych.  

Nowością w obecnym okresie programowania jest także Europejska Inicjatywa 

Miejska, która będzie działać na rzecz wzmocnienia partycypacyjnego podejścia  

do zrównoważonego rozwoju europejskich miast oraz zapewnienia silniejszego powiązania  

z właściwymi temu obszarowi politykami Unii Europejskiej. Będzie wspierać oraz 

rozpowszechniać innowacje (skalowanie, transfer wiedzy, w szczególności do polityki 

spójności), wspierać budowanie zdolności, wiedzy, oceny oddziaływania terytorialnego,  

a także opracowywanie polityki i komunikacji. Budżet inicjatywy wynosi 450 mln €. 

Rozpoczęcie działań nastąpi w 2022 roku. 

Wskazuje się, że Komisja Europejska w najbliższym czasie może uruchomić 

zaplanowane w ramach Programu Horyzont Europa 5 misji, w tym dedykowaną wymiarowi 

miejskiemu (100 miast neutralnych klimatycznie do roku 2030). Misja skupiona będzie wokół 

100 europejskich miast zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku, 

które, przy czynnym udziale obywateli, staną się modelowymi ośrodkami innowacji  

i zrównoważonego rozwoju dla pozostałych miast w Europie. Dotychczasowe szacunki 

wskazują, że choć miasta zajmują jedynie około 3% całej powierzchni Ziemi, odpowiedzialne 

są za wytwarzanie niemal 72% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Podkreśla się, że misja 

będzie kluczowym ruchem w kierunku zakładanej przez Europejski Zielony Ład klimatycznej 

neutralności, którą wspomagać będzie Nowy Europejski Bauhaus, dla rozwoju 

zrównoważonych, integracyjnych i estetycznych miast. Wskazuje się również na rolę 

platformy misji, która ma służyć technicznym wsparciem dla miast zainteresowanych  

i gotowych na proces klimatycznej transformacji, służyć pomocą w procesach regulacyjnych  

oraz legislacyjnych, czy też proponować plany finansowania inwestycji.  

Uruchomiona przez Komisję Europejską inicjatywa pn. City Science Initiative działa 

na rzecz wzmocnienia roli nauki i badań w walce z miejskimi wyzwaniami oraz opracowania 

usystematyzowanego podejścia do kształtowania polityki opartej na dowodach. Inicjatywa 

obejmuje tematy, które są istotne dla ośrodków miejskich, tj. miasta społecznie innowacyjne  

i integracyjne, kreatywne i zamożne, przyciągające talenty, oferujące możliwości, miasta 

cyrkularne w kontekście gospodarki wodą i odpadami, neutralne dla klimatu, bezpieczne, 
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odporne i zdrowe. W ramach inicjatywy planowane jest utworzenie europejskiej sieci 

urzędników ds. nauki, tak aby możliwym było zapewnienie transferu istniejących rozwiązań, 

narzędzi, wyników badań z uczelni oraz instytucji B+I do miast i sektora prywatnego. City 

Science Initiative prowadzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej 

(JRC) we współpracy z DG RTD oraz DG REGIO oraz agencjami wykonawczymi, 

koordynuje połączenia pomiędzy nauką a wyzwaniami miejskimi i procesami tworzenia 

polityki. Rejestracja pod adresem: 

https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative  

Komisja Europejska zachęca również do zapoznania się z raportem „Badania i innowacje UE 

dla miast i z miastami”, opublikowanym w czerwcu bieżącego roku. Roczny raport 

z mapowania zawiera przegląd głównych działań w obszarze B+I dla miast, takich jak 

inicjatywy, platformy i sieci finansowane w ramach Programu Horyzont 2020, nowe 

priorytety polityki miejskiej w ramach Programu Horyzont Europa oraz inicjatywy dotyczące 

wymiaru miejskiego, wdrażane w działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską. 

Raport dostępny pod adresem: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a11dc10-edba-11eb-a71c-

01aa75ed71a1  

 

Trzecie i ostatnie z tej serii webinarium pt. „Just City” odbyło się 4 października. 

Sprawiedliwy wymiar miast określony w Nowej Karcie Lipskiej skoncentrowany będzie 

wokół działań ukierunkowanych na zapewnienie mieszkańcom miast równych  

i sprawiedliwych szans na uczestnictwo w społecznym życiu tkanki miejskiej. Równy dostęp 

do podstawowych usług publicznych i społecznych, niezależnie od wieku, pochodzenia, płci 

oraz statusu społeczno-ekonomicznego. Sprawiedliwe miasta mają zapewniać bezpieczny 

dostęp do infrastruktury mieszkalnej, spełniając jednocześnie potrzeby różnych grup 

społecznych, w tym szczególnie wrażliwych, jak osoby starsze, niepełnosprawne, rodziny, 

młodzi ludzie, bez względu na ich pochodzenie etniczne. Wydajne działania w zakresie 

integracji i włączenia będą zasadniczą częścią właściwie zarządzanej polityki migracji  

i polityki azylowej, koniecznych dla osiągnięcia społecznej spójności. Wskazuje się również, 

że Komisja Europejska będzie intensyfikować działania w zakresie wielopoziomowego 

sprawowania rządów na rzecz ochrony nieletnich, samotnie podróżujących przez granice. 

Poszukiwane będą rozwiązania służące lepszej organizacji współpracy transgranicznej  

z punktu widzenia praw dziecka. Spotkanie w tym obszarze planowane jest z państwami 

członkowskimi na początku 2022 roku. 

Nowe umiejętności, dostęp do dobrej jakości edukacji na każdym poziomie, a także 

kształcenie ustawiczne w szczególnie dziś ważnych dziedzinach jak technologia i cyfryzacja 

powinny stać się również podstawowym dobrem zapewnianym przez integracyjny wymiar 

nowoczesnych, europejskich ośrodków miejskich. 

Komisja podejmie również działania na rzecz zwalczania poważnego problemu, jakim 

jest narastające ubóstwo energetyczne, między innymi poprzez powołanie w ramach nowego 

pakietu klimatycznego Funduszu Społeczno-Klimatycznego. Dzięki funduszowi państwa 

członkowskie będą miały dostęp do środków, którymi wesprą swoich obywateli  

w finansowaniu inwestycji w energetyczną efektywność, systemy ogrzewania, czy też 

https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a11dc10-edba-11eb-a71c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a11dc10-edba-11eb-a71c-01aa75ed71a1
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czystszą mobilność. Obok kwestii związanej z zapewnieniem równego dostępu do wydajnych 

i oszczędnych źródeł energii dla miast podkreśla się również znaczenie dostępności  

do zasobów mieszkaniowych, które należy postrzegać jako podstawowe prawo człowieka. 

Statystyki za 2020 rok wskazują, że 156 000 Europejczyków bezpośrednio zagrożonych jest 

ubóstwem, a 700 000 ryzykiem bezdomności, konieczne jest więc podejmowanie działań  

na szczeblu unijnym, które zwiększą zdolność miast na szczeblu gospodarczym do realizacji 

polityki mieszkaniowej oraz wdrażania rozwiązań w zakresie budownictwa i renowacji, 

również w kontekście obecnego kryzysu klimatycznego. Podkreśla się, że problemem jest 

także narastająca na przestrzeni ostatniej dekady tendencja zaniku równowagi pomiędzy 

inwestycjami w przystępne cenowo mieszkalnictwo socjalne, a inwestycjami w infrastrukturę 

publiczną w miastach – obecnie około 75% budżetu miejskiego dedykowanego 

mieszkalnictwu przeznacza się na indywidualne dodatki, podczas gdy jedynie  

25% przeznacza się na inwestycje infrastrukturalne, które postrzegane są jako bardziej 

zrównoważone i długoterminowe rozwiązanie, gdy rozpatruje się ich rolę w rozwiązywaniu 

problemów mieszkaniowych europejskich miast. 

Wskazuje się, że w kontekście politycznym problem europejskiego mieszkalnictwa 

należy postrzegać jako kluczowy element integrujący Europejski Zielony Ład z europejskim 

prawodawstwem w obszarze praw socjalnych. Koniecznym jest więc utrzymanie wymiaru 

lokalnego we wszystkich inicjatywach Unii Europejskiej, niezależnie od ich kontekstu, 

szczególnie jeśli mówimy o strategiach i ramach politycznych, które pojawiają się  

w relatywnie krótkich odstępach czasowych i wymagają szeroko rozumianego zaangażowania 

na kluczowych poziomach politycznych. Sprawiedliwa transformacja do której zmierza dziś 

Unia Europejska powinna być rozpatrywana nie tylko w kontekście przemian energetycznych, 

ale także w kategoriach społecznych, gdzie skala wyzwań powinna skłaniać do poszukiwania 

sposobów na zaangażowanie lokalnych MŚP oraz branż na znacznie szerszym poziomie, niż 

dotychczas. Realizacja tych celów ma się odbywać również za pośrednictwem 

zaktualizowanej Strategii Przemysłowej, zbudowanej wokół 14 ekosystemów, w tym 

ekosystemu Bliskość i Ekonomia Społeczna, który skupia się m.in. na sektorze 

mieszkalnictwa socjalnego wraz z szeroko pojętą gospodarką społeczną, reprezentowaną 

przez usługi i działania sektora non-profit, którego należy postrzegać jako istotnego 

pracodawcę na europejskim rynku. Projektowanie technologii skoncentrowanych  

na człowieku powinno bezpośrednio odwoływać się do potrzeb mieszkańców, a przyjęte 

przez Komisję podejście może stworzyć możliwość integracji działań w ekonomicznym 

ujęciu, które przyczyni się do regeneracji miejskich dzielnic nie tylko w sposób społeczny, ale 

również ekologiczny. 

W walce z ubóstwem energetycznym pomóc ma także unijna strategia Renovation 

Wave, która docelowo będzie działać na rzecz podwojenia tempa renowacji oraz poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków w ciągu najbliższych dziesięciu lat, tak aby  

do 2030 roku 35 milionów budynków zostało odnowionych, przyczyniając się jednocześnie 

do stworzenia 160 000 dodatkowych miejsc prac w sektorze budowlanym. Szacuje się,  

że europejskie budownictwo odpowiedzialne jest już za zużycie 40% energii w całej Unii 

Europejskiej i 36% emisji gazów cieplarnianych, a jedynie 1% budynków co roku 

poddawanych jest energooszczędnej renowacji, co stwarza jednocześnie poważny problem 
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dla milionów Europejczyków, którzy nie są w stanie zainwestować w ekologiczne 

rozwiązanie na rzecz ogrzewania swoich domostw.  

Komisja Europejska 28 września ogłosiła zaproszenie do składania wniosków  

w ramach inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus w kontekście misji w Programie Horyzont 

Europa. Oczekiwane wyniki obejmują m.in. dostęp władz publicznych, przemysłu oraz 

spółdzielni mieszkaniowych do możliwości powielania innowacyjnych sposobów renowacji 

przystępnych cenowo mieszkań socjalnych. Termin składania wniosków mija  

25.01.2022 roku. Przewidywany wkład Komisji Europejskiej na pojedynczy projekt wynosi 

2,5 mln €. Orientacyjny budżet to 10 mln €. Więcej informacji na portalu Funding and 

Tenders Opportunities pod adresem: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-

01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31

094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=

null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpv

Code=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

Polityka Spójności na lata 2021-2027 dedykowana sprawiedliwemu wymiarowi miast 

realizowana będzie poprzez Cel Polityki 4 (More Social Europe) obejmujący w szczególności 

skuteczność oraz integrację rynków pracy w tym również dostęp do wysokiej jakości 

zatrudnienia poprzez rozwój infrastruktury społecznej i promowanie społecznej ekonomii. 

Promowane będzie włączenie społeczno-ekonomiczne społeczności zmarginalizowanych, 

gospodarstw domowych o niskich dochodach, grup społecznych znajdujących się w trudnej 

sytuacji, w tym osób o specjalnych potrzebach, poprzez działania o wymiarze 

zintegrowanym, obejmujące również mieszkalnictwo i usługi socjalne. Podejmowane będą 

działania zmierzające do ustanowienia równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz 

wspierania ich odporności.  

Ukierunkowane podejście terytorialne dla inwestycji w sprawiedliwy, sprzyjający 

włączeniu społecznemu rozwój możliwe jest w ramach Celu Polityki 5 lub poprzez Cel 

Polityki 4 z instrumentami terytorialnymi. W obu przypadkach wymagane będzie 

zaangażowanie właściwych władz na szczeblu terytorialnym. Działania w ramach Celu 

Polityki 4 mogą być skoncentrowane na różnych poziomach terytorialnych, odpowiadając  

na potrzeby ubogich społeczności, szczególnie w zakresie zatrudnienia, edukacji, włączenia 

społecznego, gospodarki mieszkaniowej i polityki zdrowotnej. Inwestycje mogą być 

skierowane do terytoriów na poziomie gmin lub/i dzielnic o wysokim poziomie ubóstwa. 

Parametry Agendy Miejskiej dla UE mają zostać odnowione w ramach Umowy z Lublany 

(listopad 2021). Wsparcie Komisji Europejskiej będzie kontynuowane za pośrednictwem 

Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – proces uruchamiania nowych partnerstw ma rozpocząć 

się w 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-neb-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=lighthouse%20demonstrators;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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3. Webinarium pt. „Citizens Engagement and Inclusion” 

 

30 września Biuro wzięło udział w webinarium zorganizowanym z inicjatywy DG 

REGIO pt. „Citizens Engagement and Inclusion”.  

Spotkanie dla przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli zorganizowane  

z inicjatywy DG REGIO koncentrowało się wokół trzech tematów – Konferencji w sprawie 

przyszłości Europy, nowej inicjatywy pn. Capital(s) of Diversity and Inclusion Award oraz 

unijnego projektu At School of Open Cohesion (ASOC). 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest inicjatywą pod wspólnym 

przewodnictwem Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, umożliwiającą 

obywatelom UE, władzom krajowy, regionalnym i lokalnym, organizacjom społeczeństwa 

obywatelskiego i innym zainteresowanym stronom czynny udział w kształtowaniu przyszłych 

kierunków rozwoju Wspólnoty i tworzenia polityki na szczeblu UE. 

Konferencja oparta jest na 3 głównych filarach. Pierwszym jest uruchomiona  

w kwietniu tego roku wielojęzyczna platforma cyfrowa wykorzystująca instrument 

technologii obywatelskiej DECIDIM (https://decidim.org/), który został zintegrowany  

ze środowiskiem unijnych instytucji, umożliwiający uczestnictwo obywateli  

w wielojęzycznym środowisku. Dzięki temu narzędziu obywatele mogą prowadzić ze sobą 

dialog i dzielić się pomysłami, które będą gromadzone i analizowane podczas całej 

konferencji. Platforma gromadzi i rejestruje wydarzenia, które mają miejsce na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Drugi filar konferencji to cztery europejskie panele 

obywatelskie, reprezentatywne pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia oraz 

pochodzenia zarówno geograficznego, jak i społeczno-ekonomicznego. Panele koncentrują 

się na przygotowaniu i ostatecznym wydaniu rekomendacji m.in. w obszarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym, zdrowotnym, czy obszarze kształtowania praw i wartości. 

Trzecim filarem konferencji są sesje plenarne, które będą debatami dotyczącymi wydanych 

rekomendacji oraz zaleceń zebranych podczas paneli obywatelskich. W sesjach zakończonych 

publikacją wniosków uczestniczyć będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady, 

Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego, przedstawiciele parlamentów narodowych na równych prawach oraz obywatele 

Unii Europejskiej.  

 

Capital(s) of Diversity and Inclusion Award 

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej będzie nagradzać najlepsze praktyki, które 

posłużą za przykład dla innych europejskich miast i regionów w procesie tworzenia bardziej 

zróżnicowanych i integracyjnych środowisk dla swoich mieszkańców. Różnorodność będzie 

postrzegana jako źródło innowacji, przyczyniające się do polityki sprzyjającej włączeniu 

społecznemu i wzmacniające poczucie przynależności obywateli. Nagroda przyznawana 

będzie w dwóch odrębnych kategoriach – dla władz lokalnych zarządzających ośrodkami 

poniżej 100 000 mieszkańców oraz dla władz lokalnych zarządzających ośrodkami powyżej 

100 000 mieszkańców. Trzem zwycięskim miastom przyznany zostanie tytuł Stolicy UE  

na rzecz włączenia społecznego i różnorodności 2022. W kryteriach kwalifikacji określono, 

że organ zgłaszający musi być właściwym przedstawicielem władzy publicznej (miasto, 

https://decidim.org/
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region) w jednym z państw członkowskich UE. Sygnatariusz powinien być przedstawicielem 

prawnym upoważnionym do prawnego reprezentowania władz lokalnych. Wnioskodawców 

zachęca się do składania projektów wniosków w języku angielskim, ale podkreślono 

jednocześnie, że wnioski złożone w dowolnym języku urzędowym UE będą akceptowane. 

Wstępna selekcja wniosków dokonywana będzie przez 2 niezależnych ekspertów  

w dziedzinie różnorodności i włączenia. Ostatecznego wyboru dokonywać będzie komisja 

złożona z co najmniej 5 przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych  

i społeczeństwa obywatelskiego. Oficjalny komunikat dotyczący możliwości składania 

zgłoszeń nastąpi najprawdopodobniej 16.11.2021 roku, z obecnie przewidywanym terminem 

zamknięcia aplikacji w dniu 1.02.2022 roku. Ogłoszenie zwycięzców planowane jest  

do końca marca przyszłego roku.  

Komisja Europejska będzie również corocznie przyznawać trzy specjalne nagrody,  

w zależności od politycznych priorytetów ustanowionych w danym roku. Wskazuje się,  

że w tym roku nagroda przyznana zostanie władzom lokalnym, podejmującym działania  

na rzecz integracji Romów. 

 

Projekt UE „At School of Open Cohesion (ASOC)”  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/asoc  

Inicjatywa zapoczątkowana w 2013 roku skupia się wokół edukacji obywatelskiej, 

angażującej uczniów szkół średnich oraz nauczycieli w proces odkrywania projektów 

finansowanych przez Unię Europejską, monitorowania skuteczności działań w ramach 

polityki spójności z pomocą wykorzystania publicznych i otwartych danych. Program rozwija 

umiejętności cyfrowe poprzez działania obywatelskiego monitoringu finansowania 

publicznego we własnej społeczności. Projekt objął jak dotąd ponad 30 000 uczniów z 1200 

szkół w 6 europejskich krajach (m.in. Włochy, Hiszpania, Portugalia), umożliwiając 

uczestnikom wspieranym przez blisko 800 sieci terytorialnych, monitorowanie aktywności  

w blisko 800 projektach finansowanych przez fundusze polityki spójności.  

W roku szkolnym 2020-2021 ponad 240 klas z europejskich szkół było aktywnie 

zaangażowanych w projekt ASOC, którego cyfrowy model pozwala kontynuować program 

edukacyjny zgodnie z harmonogramem, niezależnie od obecnej sytuacji pandemicznej  

na świecie. Realizatorzy projektu sugerują, że w dalszym rozwoju projektu zobowiązania 

powinny skupiać się na wdrażaniu sieci terytorialnych w celu jego wsparcia, zarządzaniu 

komunikacją z kadrą pedagogiczną, uczniami oraz innymi zainteresowanymi stronami, 

wsparciu nawiązywania kontaktów z instytucjami krajowymi lub lokalnymi, partnerami  

z otoczenia biznesu oraz podejmowaniu działań na rzecz doskonalenia programu w skali 

ogólnokrajowej poprzez nagrody i systemy zachęt.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/asoc
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4. Webinarium dotyczącym Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności 

Biodiversa+ 

 

5 października Biuro wzięło udział w webinarium dotyczącym Europejskiego 

Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+, zorganizowanym z inicjatywy Biura 

PolSCA. 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ 

(https://www.biodiversa.org/1759) jest częścią Europejskiej Strategii na rzecz 

Bioróżnorodności do 2030 roku. Skupiające 75 członków z 37 krajów, zarówno Unii 

Europejskiej, jak i krajów stowarzyszonych partnerstwo pracować będzie nad 5. głównymi 

celami: 

- planowaniem oraz wspieraniem badań i innowacji w zakresie bioróżnorodności,  

- ustanowieniem programów na rzecz poprawy monitorowania różnorodności biologicznej,  

- opracowywaniem rozwiązań opartych na zasobach naturalnych,  

- wycenie bioróżnorodności w sektorze prywatnym,  

- wzmacnianiu znaczenia europejskich badań nad różnorodnością biologiczną w ujęciu 

globalnym.  

Partnerstwo będzie również obejmować bardziej przekrojowe obszary robocze, takie 

jak komunikacja, zaangażowanie interesariuszy oraz polityka otwartych danych, uznawana  

za jeden z kluczowych elementów jego funkcjonowania. 

Partnerstwo, działając w okresie 2021-2028, będzie wspierać regionalne, krajowe oraz 

europejskie programy badawczo-innowacyjne na rzecz ochrony i wzmacniania 

bioróżnorodności. Obecnie prowadzone są prace nad nowymi, 10-letnimi ramami dla 

bioróżnorodności po roku 2020, których realizację będzie wspierać Biodiversa+. 

Biodiversa+ opiera się na istniejącej strukturze sieci BiodivERsA, której jest następcą.  

W ramach nowego partnerstwa wzmocniono jednak działania na rzecz wymiaru uczestnictwa  

i zaangażowania członków, które nie ogranicza się już jedynie do udziału krajowych 

ministerstw odpowiedzialnych za politykę badań oraz agencji finansujących i fundacji, ale 

angażuje także znaczną liczbę agencji oraz ministerstw właściwych dla spraw związanych  

z ochroną środowiska. 

Globalny budżet dostępny w ramach partnerstwa wynosi 800 mln €, w tym środki 

pieniężne i wkłady rzeczowe od Partnerów, 165 mln € dofinansowania zapewni Komisja 

Europejska. 64% środków przeznaczone zostanie na finansowanie badań,  

32% na monitorowanie bioróżnorodności, 4% na pozostałe działania. W ciągu kolejnych 7 lat 

planowane jest ogłoszenie 6 zaproszeń do składania wniosków w ramach dużych konkursów 

o znaczeniu transnarodowym. W ramach każdego z naborów przewiduje się obecnie około  

40 mln € dofinansowania, wliczając w pulę również środki ze strony Komisji Europejskiej,  

co pozwoli sfinansować około 30 projektów w pojedynczym konkursie. 

Współfinansowane partnerstwo Biodiversa+ jest częścią filaru II Programu Horyzont 

Europa, dedykowanego globalnym wyzwaniom oraz europejskiej konkurencyjności 

przemysłowej. Filar składa się z 6 klastrów, których działania wzmacniane będą doradztwem 

naukowym oraz wsparciem technicznym ze strony Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). 

https://www.biodiversa.org/1759
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Kierowanie działaniami partnerstwa będzie wspierane przez nowy program badań 

strategicznych i innowacji, którego wytyczne mają zostać opublikowane w połowie listopada 

bieżącego roku. Program określać będzie m.in. zespoły powoływane do realizacji celów 

partnerstwa, które pozwolą na włączenie różnorodności biologicznej do głównego nurtu 

wszystkich polityk unijnych, również w kontekście krajowym oraz komplementarności  

z innymi strukturami, które pojawiają się w Programie Horyzont Europa.  

Każdego roku uruchamiane będą 2 tematyczne, kilkuletnie programy flagowe, 

obejmujące wszystkie cele działalności partnerstwa. Programy będą działać równolegle.  

I. W pierwszym roku działalności partnerstwa jest to wsparcie ochrony 

bioróżnorodności i ekosystemów na lądzie i morzu, w ramach którego  

1.10.2021 roku ogłoszony został już konkurs na międzynarodowe projekty 

badawcze. Projekty mogą dotyczyć ekosystemów lądowych, morskich oraz 

wodnych. Główne cele naboru obejmują m.in. pogłębianie wiedzy oraz 

informowanie o bardziej wydajnym oraz integracyjnym zarządzaniu 

bioróżnorodnością poprzez wzmacnianie podstaw naukowych, projektowanie 

działań i środków dotyczących obszarów chronionych, w tym także obszarów 

wyznaczanych przez państwo, które będą łączyć ze sobą ochronę, usługi 

ekosystemowe oraz zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności, a także działań 

na rzecz ochrony gatunków w ich środowisku naturalnym (nie dotyczy ochrony  

ex situ). 

Zasady finansowania:  

Finansowanie mogą uzyskać międzynarodowe konsorcja, składające się z co najmniej  

3 zespołów badawczych, z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. 

Dofinansowaniem objęte mogą być wynagrodzenia zespołu badawczego, zakup oraz 

tworzenie aparatury badawczej, wynagrodzenia i stypendia dla doktorantów i studentów, 

pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami koniecznymi do realizacji projektu 

badawczego. Kosztami niekwalifikowalnymi są między innymi koszty konsultacji i wizyt 

współpracowników z zagranicznych ośrodków badawczych otrzymujących równoległe 

finasowanie projektu badawczego od podmiotów współorganizujących konkurs 

międzynarodowy, honoraria z tytułu recenzji wydawniczych, leasing aparatury naukowo-

badawczej, rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia, kary umowne, czy 

podatek VAT, jeśli podmiot realizujący może go prawnie odzyskać. Kierownik polskiego 

zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.  

Konkurs podzielony został na dwa etapy obejmujące wnioski wstępne, składane  

w etapie I oraz wnioski pełne składane w etapie II już przez najlepsze, wybrane zespoły. 

Termin aplikowania w ramach I etapu mija 30.11.2021 r., w II etapie – 14.04.2022 r.  

Po stronie polskiej współpracę z partnerstwem Biodiversa+ prowadzi Narodowe 

Centrum Nauki.  

Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-

zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021.  

Lista krajów uczestniczących w konkursie: https://www.biodiversa.org/1772.  

 

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-biodiversa-plus/ogloszenie2021
https://www.biodiversa.org/1772
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II. Drugi planowany do uruchomienia program będzie dotyczył działań na rzecz 

ulepszonego, transnarodowego monitoringu bioróżnorodności w celu 

skuteczniejszej charakteryzacji, zrozumienia i raportowania dynamiki oraz 

trendów różnorodności biologicznej. Uruchomienie zaproszenia do składania 

wniosków ma nastąpić w październiku 2022 roku. 

W kolejnym roku działalności partnerstwa Biodiversa+ mają zostać uruchomione 

następne dwa programy, jeden poświęcony ulepszaniu wiedzy dla opracowywania, wdrażania 

i oceny rozwiązań opartych na środowisku, drugi dedykowany wspieraniu transformacji 

społecznej na rzecz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. 

 

 

5. Webinarium „EIC Pathfinder i EIC Accelerator – od pomysłu  

do komercjalizacji” 

 

12 października Biuro wzięło udział w  webinarium pt. „EIC Pathfinder i EIC 

Accelerator – od pomysłu do komercjalizacji” zorganizowane przez Krajowy Punkt 

Kontaktowy Programów Badawczych UE. 

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) jest częścią III Filaru Programu Horyzont 

Europa, skupiającą się wokół identyfikacji, powstawania oraz wspierania przełomowych 

technologii oraz innowacji. Tegoroczną nowością wprowadzoną przez Komisję Europejską  

w obecnym roku w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji jest funkcja Menadżera 

Programowego EIC. Menadżerowie Programowi kierują multidyscyplinarnymi zespołami 

badawczymi, wspierając kulturę aktywnego zarządzania. Łączą wiedzę technologiczną  

z praktycznym podejściem obejmującym rozwój na poziomie portfela i projektów, budżetu, 

harmonogramów i kamieni milowych, które muszą spełniać projekty realizowane w ramach 

EIC, aby otrzymać finansowanie. Menadżerowie pochodzą ze środowisk uniwersyteckich, 

naukowych oraz badawczych i organizacji non-profit. Mianowani są na okres do 4 lat. 

EIC Pathfinder ma za zadanie wspomagać proces poszukiwania nowych rozwiązań, 

które są na wczesnym etapie rozwoju technologicznego (TRL 1 – TRL 4), przyczyniając się 

do realizacji celu jakim jest wzmocnienie europejskiej konkurencyjności i przyspieszenie 

rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Projekty zgłaszane do dofinansowania w ramach 

EIC Pathfinder muszą koncentrować się wokół radykalnie nowych technologii, które choć 

obarczone wysokim ryzykiem mają jednocześnie konkretne, prawdopodobne do osiągnięcia 

cele. Równie istotny jest tutaj wymóg przełomu naukowego oraz interdyscyplinarnego 

podejścia do jego walidacji, tak aby docelowo stał się podstawą nowych rozwiązań na rynku. 

W ramach EIC Pathfinder funkcjonuje Pathfinder Open oraz Pathfinder Challenges.  

Pathfinder Open dedykowany jest uczelniom, przedsiębiorstwom, w tym MŚP oraz 

instytucjom badawczym. Wspiera finansowanie projektów w dowolnej dziedzinie naukowo-

technologicznej, w oparciu o badania naukowe obarczone wysokim ryzykiem oraz  

o potencjalnie wysokich zyskach. W ramach Pathfinder Open funkcjonują również projekty 

realizowane przez konsorcja złożone z minimum 3 partnerów z minimum 3 krajów 

członkowskich lub stowarzyszonych z Programem Horyzont Europa. Warunki wejściowe 
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(tzw. Gatekeepers), jakie musi spełniać projekt to ugruntowana wizja radykalnie nowej 

technologii, przełom naukowy oraz zastosowanie ryzykownej ale potencjalnie zyskownej 

metodologii badawczej. Komisja Europejska na tego typu projekty oferuje finansowanie  

w wysokości 100% (koszty kwalifikowane). Nowością w ramach EIC Pathfinder Open jest 

również możliwość odwołania się (tzw. rebuttal) od oceny Komisji Europejskiej, na które 

przysługuje 7 dni. Ostateczna ocena wniosku następuje po rozpatrzeniu odpowiedzi 

wnioskodawcy na komentarze Komisji do złożonego projektu.  

Pathfinder Challenges skierowany jest na rozwój obiecujących kierunków 

badawczych, a Komisja Europejska wyznacza konkretne tematy badawcze. Grupy tematyczne 

obejmują technologie cyfrowe, zdrowie i biotechnologię oraz energię, klimat i środowisko 

naturalne. Przewiduje się również, że przyszłoroczny konkurs może objąć technologie 

kwantowe, przechowywanie danych bazujące na strukturze DNA, inżynierię tkanek, 

medycynę regeneracyjną, technologie dla sektora zdrowotnego, kardiogenomikę oraz 

magazynowanie energii. W odróżnieniu od Pathfinder Open, Pathfinder Challenges daje 

możliwość składania wniosków nie tylko konsorcjom, ale również pojedynczym 

beneficjentom (o ile program pracy nie stanowi inaczej). Komisja Europejska zapewnia 

również finansowanie w wysokości 100% (koszty kwalifikowane). Pojedynczy grant  

na projekt może wynieść do 4 mln €. W procesie ewaluacji nie ma możliwości odwołania się 

od oceny Komisji Europejskiej. 

Dodatkowym dostępnym instrumentem jest EIC Transition, wspomagający 

wypełnienie luki pomiędzy TRL 4 a TRL 6, uważany za najtrudniejszy etap rozwoju 

produktu. Rozwiązanie jest dedykowane jedynie tym beneficjentom, którzy brali udział  

w poprzednich projektach. Warunkiem udziału są projekty bazujące na wynikach projektu 

EIC Pathfinder (brane są również pod uwagę projekty z poprzedniej perspektywy – FET 

Open, FET ProActive, FET Flagship) lub projektu ERC Proof of Concept. Wskazane projekty 

powinny trwać co najmniej 12 miesięcy, bądź nie powinny być zakończone dłużej niż  

24 miesiące temu. Beneficjenci starający się o dofinansowanie w ramach EIC Transition  

to najczęściej konsorcja złożone z maksymalnie 5 partnerów, bądź pojedynczy aplikant  

z sektora MŚP, instytucja badawcza lub uniwersytet. Wyklucza się możliwość udziału dużych 

firm. W przypadku EIC Transition Komisja Europejska również zapewnia  

100% finansowania. Wysokość pojedynczego grantu na projekt może wynieść do 2,5 mln €. 

Typ działań objęty dofinansowaniem to projekty na poziomie gotowości technologicznej  

od TRL 4 do TRL 5/6.  

EIC Accelerator to program akceleracyjny dedykowany małym i średnim 

przedsiębiorcom, działającym we wszystkich rynkowych branżach, w tym także start-upom, 

które mają wysoki potencjał wzrostu i dysponują rozwiązaniami typu technologia, usługa, 

model biznesowy oraz produkt, które znajdują się w bezpośrednim stadium przed 

skalowaniem i docelowo mają być wdrożone na rynek. Aplikować w programie mogą 

również osoby fizyczne, które dysponują innowacyjnym projektem. W przypadku wniosku 

składanego przez osobę fizyczną z kraju UE, wymóg założenia spółki będzie obowiązywał 

dopiero na moment podpisania umowy o dofinansowanie. Spółka musi zostać założona  

w Unii Europejskiej.  
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Składane projekty muszą być możliwe do wdrożenia co najmniej w skali Europy. 

Projekty, które mają szansę na dofinansowanie w EIC Accelerator muszą być oparte  

o zaawansowane założenia technologiczne, trudne do powielenia, za którymi stoją 

przełomowe badania. Technologie muszą być właściwie zabezpieczone, a prawa autorskie  

do tych technologii muszą należeć do firm europejskich. W kontekście ryzyka program 

dofinansowuje projekty obarczone znacznym ryzykiem i jednocześnie potencjałem rozwoju, 

na które zwykle nie decydują się prywatni inwestorzy. Program poszukuje rozwiązań, które 

zostały już zweryfikowane w środowisku zbliżonym do docelowego, co oznacza,  

że skuteczność proponowanego przez potencjalnego beneficjenta rozwiązania musi być 

udowodniona (TRL 5/6). 

W ramach EIC Accelerator dostępne są cztery opcje finansowania. Pierwszą  

są pieniądze dostępne w ramach grantu Grant only, gdzie należy udowodnić,  

że dysponujemy bądź będziemy dysponować środkami na komercjalizację  i wprowadzenie 

rozwiązania na rynek (należy udowodnić potencjał projektu do osiągnięcia TRL 9). Jeżeli 

beneficjenci nie mają jeszcze możliwości wykazania na etapie aplikacji gwarancji ze strony 

inwestorów na pokrycie tych kosztów istnieje możliwość skorzystania z opcji Grant first, 

dostępnej w przypadku gdy nowa technologia wciąż wymaga znaczącej pracy w celu 

sprawdzenia i udowodnienia jej komercyjnego potencjału. Rozwiązanie Investment only 

przyjmuje zwykle formę inwestycji bezpośredniej lub częściowej, dedykowanej 

rozwiązaniom, które wymagać będą finansowania przez długi czas, nim zaczną generować 

zwrot (wskazuje się, że tylko firmy typu Small Mid-Caps mogą ubiegać się o ten komponent). 

Ostatnią i najczęstszą formą dofinansowania projektów jest Grant and Investment, udzielaną 

firmom, które aplikowały o finansowanie mieszane, czyli komponent grantowy oraz 

inwestycyjny. 

Nie przewiduje się tu możliwości aplikowania za pośrednictwem konsorcjów. 
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ 

 

 

1. Spotkanie z Dyrektorem Biura Rzecznika MŚP 

 

 

30 września br. odbyło się pierwsze w tym roku stacjonarne spotkanie w Domu 

Polski Wschodniej z Grzegorzem Piątkowskim – Dyrektorem Biura Rzecznika MŚP, który 

od kilku miesięcy działa również przy biurze BSP w Brukseli. Temat spotkania: 

„Jak efektywnie wspierać organizacje branżowe zrzeszające polskich przedsiębiorców, 

w tym z sektora MŚP?” Działalność Biura Rzecznika MŚP oraz możliwe formy współpracy 

z biurami regionalnymi polskich województw w Brukseli. Dyrektor Piątkowski przedstawił 

zakres zadań Rzecznika MŚP, którego założeniem jest wdrożenie systemowych zmian dla 

przedsiębiorców takich jak: Reforma ZUS dla przedsiębiorców, Płaca minimalna na poziomie 

połowy średniego wynagrodzenia, Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych 

obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących, 

Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum 

półrocznym wyprzedzenie, Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz 

z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach, Brak możliwości 

zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-

skarbowego, Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych 

oraz urzędów, Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników, 

Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań w przestępstwach 

gospodarczych, Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych. Ponadto rozmowy 

toczyły się wokół bieżącej działalności Rzecznika oraz współpracy biur regionalnych 

w Brukseli z sektorem MŚP. Ustalono wstępnie, iż Rzecznik MŚP zaangażuje się 

w organizację targów spożywczych TAVOLA w Kortrijk i Forum dla przedsiębiorców. 

W spotkaniu udział wzięło 10 osób. 

 

 
 

 

Źródło: Raport dotyczący działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli: 

17 września – 22 października 2021 r. 
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III. ZAPROSZENIA – PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA 

 

1. Przyszłość Europy w rękach młodych! 

 

Wiesz, że każdy młody człowiek, niezależnie od faktu ukończenia lub nie 18 lat  

ma prawo się wypowiadać, mieć własne zdanie i mieć gdzie je wyrażać? A co powiesz  

na dyskusję na temat przyszłości Europy? Dołącz do serii spotkań w projekcie „Przyszłość 

Europy w rękach młodych”! 

Stowarzyszenie Europe4Youth na zlecenie Komisji Europejskiej organizuje 6 spotkań 

online z młodzieżowymi aktywistami, liderami, a także wszystkimi młodymi ludźmi 

zainteresowanymi sprawami UE w tematach, które sami wybiorą! Spotkania będą się składały 

z części eksperckiej, w której ekspert wyjaśni zawiłości działań UE w wybranym przez Was 

temacie, oraz części dyskusyjnej, w której to Wy sformułujecie rekomendacje i postulaty 

co Unia i my wszyscy powinniśmy zrobić, aby ten obszar lepiej funkcjonował. 

Celem akcji jest wzmocnienie głosu młodych ludzi w dyskusji o przyszłości Europy 

oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kwestiami związanymi z Unią Europejską. 

Jakie to kwestie? To Wy zdecydujecie! Można głosować na 6 z poniższych zagadnień lub 

podać własne.  

 Zmiana klimatu i środowisko, 

 Zdrowie, 

 Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie, 

 UE w świecie, 

 Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo, 

 Transformacja cyfrowa, 

 Demokracja europejska, 

 Migracja, 

 Edukacja, kultura, młodzież i sport, 

 inne pomysły… 

Organizatorzy kierują zaproszenie do wszystkich młodych ludzi z całej Polski 

zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na tematy europejskie! Stąd aplikować może każda 

młoda osoba zainteresowana sprawami Unii Europejskiej, chcąca wyrazić swoje zdanie oraz 

zdobyć rzetelną wiedzę w wybranych obszarach działalności UE. 

Jak wziąć udział: 

 wypełnij formularz wskazując anonimowo, które z tematów są dla Ciebie 

najważniejsze - tutaj możesz opuścić ankietę bez podawania swoich danych, 

 w formularzu zapisz się do grona, które weźmie udział w debatach – tutaj poprosimy 

Cię o podstawowe dane kontaktowe, aby zaprosić Cię na 6 spotkań online w terminie 

grudzień 2021-marzec 2022. 

 

Link: https://forms.gle/Fsf7RTtWxFBRL6qx5   

https://www.eurodesk.pl/wez-udzial/przyszlosc-europy-w-rekach-mlodych  

https://forms.gle/Fsf7RTtWxFBRL6qx5
https://www.eurodesk.pl/wez-udzial/przyszlosc-europy-w-rekach-mlodych
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2. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń 

 

 

Termin składania wniosków 03-11-2021 

Partnerstwa na małą skalę w programie Erasmus+, Akcja 2 

Wymiana dobrych praktyk, współpraca w działaniach międzynarodowych nowych, mniej 

doświadczonych organizacji i instytucji w programie Erasmus+. Partnerstwa te powinny 

stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu 

europejskim. 

https://www.eurodesk.pl/granty/partnerstwa-na-mala-skale-w-programie-erasmus  

 

Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+, Akcja 2 

Granty na realizację międzynarodowych inicjatyw i działań skupiających się na edukacji, 

szkoleniach i młodzieży. 

https://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-partnerstwa-na-rzecz-wspolpracy  

 

Termin składania wniosków 10-11-2021 

Women TechEU 

KE uruchomiła nowy unijny program wspierający start-upy z branży zaawansowanych 

technologii prowadzone przez kobiety. 

https://www.eurodesk.pl/granty/women-techeu  

 

Termin składania wniosków 15-11-2021 

Laboratoria przyszłości 

Dzięki temu programowi szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne  

w całej Polsce otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających 

odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości. 

https://www.eurodesk.pl/granty/laboratoria-przyszlosci  

 

Termin składania wniosków 22-11-2021 

START - stypendia dla młodych uczonych 

Program wspiera finansowo  

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej 

posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. 

https://www.eurodesk.pl/granty/start-stypendia-dla-mlodych-uczonych  

 

Termin zgłoszeń 30-11-2021 

Staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim 

Celem staży w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli 

UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu. 

https://www.eurodesk.pl/granty/staze-schumana-pe  

https://www.eurodesk.pl/granty/partnerstwa-na-mala-skale-w-programie-erasmus
https://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-partnerstwa-na-rzecz-wspolpracy
https://www.eurodesk.pl/granty/women-techeu
https://www.eurodesk.pl/granty/laboratoria-przyszlosci
https://www.eurodesk.pl/granty/start-stypendia-dla-mlodych-uczonych
https://www.eurodesk.pl/granty/staze-schumana-pe
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Termin składania wniosków 06-12-2021 

Program stypendialny EIFFEL 2022-2023 

Prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw 

Zagranicznych dla najzdolniejszych studentów zagranicznych. 

https://www.eurodesk.pl/granty/program-stypendialny-eiffel-2022-2023  

 

 

Termin zgłoszeń  20-05-2022 

Być jak Ignacy 

„Być jak Ignacy” to konkurs dla szkół podstawowych, którego celem jest popularyzacja 

polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o naszych wybitnych naukowcach. Pula nagród 

wynosi aż 300 tys. złotych! 

https://www.eurodesk.pl/konkursy/byc-jak-ignacy  

 

Termin zgłoszeń: stały nabór 

Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego 

Celem staży jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie 

zrozumienia specyfiki pracy posłów do Parlamentu Europejskiego, a także sposobu 

funkcjonowania instytucji unijnych. 

https://www.eurodesk.pl/granty/staze-u-poslow-do-pe  

 

 

 

 

https://www.eurodesk.pl/granty/program-stypendialny-eiffel-2022-2023
https://www.eurodesk.pl/konkursy/byc-jak-ignacy
https://www.eurodesk.pl/granty/staze-u-poslow-do-pe

