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1 Program ramowy „Horyzont 2020” to 
największy program finansowania 
badań naukowych i innowacji w 
historii Unii Europejskiej. Jego 
łączny, siedmioletni budżet wynosi 
nieco ponad 77 mld euro. Kluczowym 
zadaniem Programu jest stworzenie 
spójnego systemu finansowania 
innowacji: od koncepcji naukowej, 
poprzez etap badań, aż po wdrożenie 
nowych rozwiązań, produktów czy 
technologii.

Swoim zakresem obejmuje trzy 
dotychczas odrębne programy 
wspierania badań na poziomie 
unijnym:
• 7. Program Ramowy UE w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i 
demonstracji
• część Programu Ramowego na Rzecz 
Konkurencyjności i Innowacji (CIP) 
dedykowaną innowacyjności
• działania Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii (EIT).
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1. Co to za program?
Program ramowy „Horyzont 2020” to największy program finansowania badań 
naukowych i innowacji w historii Unii Europejskiej. Jego łączny, siedmioletni budżet 
wynosi nieco ponad 77 mld euro. Kluczowym zadaniem Programu jest stworzenie 
spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap 
badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na 
poziomie unijnym:
• 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
• część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) dedykowaną 

innowacyjności
• działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

2. Struktura programu
I. DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA (Excellence in science) – ok. 24 mld euro

Priorytet ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej UE i podniesienie 
konkurencyjności badań naukowych i innowacji UE w skali globalnej.

Składa się z czterech celów szczegółowych:

• Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) – wspiera 
twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko 
cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, 
prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania 
podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, 
pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

• Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies – FET) – służy do 
finansowania interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc 
potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, 

naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej 
inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe 
technologie.

• Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) – służą 
tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju i korzystania z kapitału intelektualnego 
Europy. Mają być realizowane poprzez prowadzenie badań naukowych i wymianę wiedzy 
wspierane rozwijaniem innowacyjnych programów badawczo-szkoleniowych, współpracą 
pomiędzy sektorem akademickim i pozaakademickim oraz krajami trzecimi, tworzeniem 
atrakcyjnych warunków pracy i zatrudnienia, a także promowaniem kariery naukowej.  

• Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury (European Research 
Infrastructures, including e-Infrastructures) – różnego typu laboratoria, obserwatoria, 
banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a 
także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Granty służyć mają rozwojowi i jak 
najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych 
infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i 
techniki.

II. WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (Industrial leadership) – ok. 17 mld euro

Priorytet ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią 
podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym 
europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.

Składa się z trzech celów szczegółowych:

• Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in 
enabling and industrial technologies – LEIT) – nacisk jest położony na wsparcie badań 
naukowych i innowacji, kończących się wdrożeniami. Ta część programu przyczyni się do 
poprawy konkurencyjności Europy, tworzenia miejsc pracy i wspieranie wzrostu 
gospodarczego. To ważny element strategii UE dla kluczowych technologii 
wspomagających (KET). 

Główne obszary to: 
• technologie informacyjno-komunikacyjne ICT
• nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemy produkcji i 

przetwarzania, biotechnologia
• technologie kosmiczne.

• Dostęp do finansowania ryzyka (Access to Risk Finance) – obok grantów, oferuje także 
wsparcie w postaci instrumentów finansowych oraz działań wspierających. 
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Oferta podprogramu obejmuje:
1) instrumenty dłużne
2) instrumenty kapitałowe
3) akcje wspierające
4) działania na rzecz transferu technologii.

• Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs) – dają szansę MŚP na wsparcie w ramach 
wszystkich filarów programu „Horyzont 2020”. Uczestnictwo MŚP będzie finansowane 
zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu. Mechanizm ten stworzy nowe możliwości 
biznesowe, dopasowane do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i 
innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

III. WYZWANIA SPOŁECZNE (Societal challenges) – ok. 30 mld euro

Priorytet jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania społeczne, określone w 
strategii „Europa 2020”.

Obejmie następujące wyzwania:

• Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, Demographic Change and 
Wellbeing) – zapewnienie wszystkim obywatelom (dzieciom, dorosłym i ludziom 
starszym) zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

• Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód 
śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and the bioeconomy)

• Bezpieczna, czysta i efektywna energia (Secure, Clean and Efficient Energy) – wsparcie 
niezawodnego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego.

• Inteligentny, zielony i zintegrowany transport (Smart, Green and Integrated Transport) – 
budowa zasobooszczędnego, przyjaznego dla środowiska i klimatu, bezpiecznego i bez 
zakłóceń europejskiego sytemu transportowego na potrzeby wszystkich obywateli, 
gospodarki i społeczeństwa.

• Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 
(Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) pozwolą na 
zwiększenie konkurencyjności Europy, zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i 
dobrobytu.

• Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne 
społeczeństwa (Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 
societies) – zmniejszanie nierówności i wykluczenia społecznego w Europie (80 mln osób 
zagrożonych ubóstwem, 14 milionów młodych ludzi bez edukacji, zatrudnienia lub 
możliwości szkolenia się), przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz 
przeciwdziałanie bezrobociu (12 % w UE, a ponad 20% bezrobocia wśród młodzieży w 
2012 r.) są kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości Europy. Jednocześnie, istnieje 
ogromny potencjał dla Europy dzięki możliwościom jakie dają, na przykład, nowe formy 
innowacji i zaangażowania obywateli. Z tego powodu wspieranie społeczeństw 
integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych jest warunkiem trwałej integracji 
europejskiej.

• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli 
(Secure societies– Protecting freedom and security of Europe and its citizens) – 
wzmocnienie wsparcia wewnętrznej i zewnętrznej polityki bezpieczeństwa UE, w 
szczególności Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poprawa konkurencyjności 
przemysłu UE i zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa, w tym cyber-
zagrożeniom, integrowanie potrzeb użytkowników końcowych oraz zwiększanie wymiaru 
społecznego i koordynacja.

3. Priorytety
Trzy główne priorytety uzupełniają cele szczegółowe:

1. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading 
Excellence and Widening Participation) – 816,5 mln euro

Celem jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, 
by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko 
rozpowszechniane w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Kluczowe działania dla tego celu:
• Teaming – ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) 

Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach, które 
są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji poprzez mechanizm 
łączenia sił z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich 
instytucji), a także krajowymi lub regionalnymi władzami, agencjami do spraw badań na 
poziomie krajowym lub regionalnym co będzie miało istotne znaczenie w tych 
partnerstwach. 

• Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej 
się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema instytucjami, które w 
tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Będzie to rodzaj 
współpracy sieciowej. Pożądane będzie odniesienie do krajowych lub regionalnych 
Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

• ERA Chairs – ustanowienie katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej ma na celu 
wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale 
doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości 
zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia 
trwałej doskonałości. 

• Policy Support Facility – zmierza do poprawy jakości projektowania, realizacji i oceny 
krajowych/regionalnych polityk w zakresie badań naukowych i innowacji, oferując usługi i 
porady ekspertów adresowane do decydentów na szczeblu krajowym/regionalnym, w 
tym: helpdesk, bazę danych z dobrych praktyk w zakresie rozwiązywanie problemów oraz 
działania w zakresie upowszechniania.

• COST – jest międzyrządową strukturą założoną w Europie w 1971 r. w celu wspierania 
współpracy między naukowcami z całej Europy. Obecnie jest integralną częścią Unii 
Innowacji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma przyczynić się do realizacji strategii 
Europa 2020 i kluczowej inicjatywy Unia Innowacji. W programie „Horyzont 2020”, COST 
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rozszerzy swoją gamę tradycyjnych instrumentów współpracy o zestaw nowych narzędzi 
mających na celu zapewnienie wsparcia strukturalnego dla Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej, poszerzenia bazy badawczej w Europie, a także wspierania współpracy 
naukowo-technicznej z innymi krajami.  

• NCP Network – tworzenie transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych oraz 
zwiększanie jej zdolności administracyjnych i operacyjnych, tak aby doskonaliły swoje 
możliwości w zakresie wspierania potencjalnych uczestników celu szczegółowego 
Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa programu 
„Horyzont 2020”.

2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) 
– 462,2 mln euro

Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a 
społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie 
doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością. W ramach 
programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, 
biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego 
procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego 
wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do 
badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i 
innowacjami (Responsible Research and Innovation).

3. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) – 1,9 mld euro
Wspólne Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. 
Koncentruje się na sześciu obszarach tematycznych, wpisujących się w strategię „Europa 
2020” oraz Europejską Przestrzeń Badawczą:
1. Unia Gospodarcza i Walutowa
2. Rynek wewnętrzny: wzrost, miejsca pracy, innowacje
3. Gospodarka niskoemisyjna i efektywne wykorzystanie zasobów (środowisko, zmiany      

klimatu, energia, transport)
4. Rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe
5. Zdrowie publiczne, bezpieczeństwo i ochrona
6. Ochrona i bezpieczeństwo jądrowe.

4. Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of 
Innovation and Technology – EIT) – 2,7 mld euro
EIT ma na celu zwiększenie zdolności Europy do innowacji, która odgrywa coraz większą 
rolę w gospodarce opartej na wiedzy. Szczególnym zadaniem EIT jest integracja szkolnictwa 
wyższego i przedsiębiorczości z badaniami naukowymi i innowacjami, jako elementów 
jednego łańcucha innowacyjnego w UE i poza nią, co powinno prowadzić m.in. do 
intensywniejszego wprowadzania na rynek innowacyjnych usług, produktów i procesów.

4. Zasady uczestnictwa
Zasady uczestnictwa zostały uproszczone w porównaniu z zasadami obowiązującymi 
w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.:

• jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników 
- podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% 
kosztów kwalifikowanych
- dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów 
prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)
• stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych
• kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania
• braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie
• szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta
• zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 
8 miesięcy
• zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom
• zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.
W programie „Horyzont 2020” utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa 
stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

• projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych 
państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym

• we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty 
indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania 
Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające 
(projekty CSA)

• najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej
• jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów
• podstawowe kryteria oceny  to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku 

grantów ERC – tylko doskonałość)
• projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value).

5. Przykładowe zagadnienia przekrojowe
Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020 ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”

• interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
• nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
• wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii Innowacji
• poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
• współpraca z państwami trzecimi
• zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora 

prywatnego
• zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
• ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.



5

Więcej informacji
Zaproszenia do konkursów: http://tiny.pl/q38f5

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://tiny.pl/q38f5
http://tiny.pl/q38f5
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


2 COSME to program unijny 
mający na celu zwiększenie 
konkurencyjności i trwałości 
p r z e d s i ę b i o r s t w , w 
szczególności MŚP, które są 
k l u c z o w y m c z y n n i k i e m 
p o b u d z a j ą c y m w z r o s t 
gospodarczy, zatrudnienie i 
integrację społeczną w Unii 
Europejskiej.  

COSME stanowi w znacznym 
stopniu kontynuację Programu 
na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji (Entrepreneurship 
and Innovation Programme, EIP) 
r e a l i z o w a n e g o w l a t a c h 
2007-2013 w ramach Programu 
r a m o w e g o n a r z e c z 
konkurencyjności i innowacji 
( C o m p e t i t i v e n e s s a n d 
I n n o v a t i o n F r a m e w o r k 
Programme, CIP).

COSME
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1. Co to za program?
COSME to program unijny mający na celu zwiększenie konkurencyjności i trwałości 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które są kluczowym czynnikiem pobudzającym 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie i integrację społeczną w Unii Europejskiej. Na realizację 
programu przewiduje się środki w wysokości 2,3 mld euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld 
euro) przeznaczone zostanie na instrumenty finansowe. Główne elementy nowego programu 
to: instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 
60% środków zostanie przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe 
Network świadczącej zintegrowane usługi na rzecz przedsiębiorców. Realizowane będą 
również działania służące poprawie ramowych warunków dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz służące promocji przedsiębiorczości.

COSME stanowi w znacznym stopniu kontynuację Programu na rzecz przedsiębiorczości i 
innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP) realizowanego w latach 
2007-2013 w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP). 

2. Główne elementy programu
• instrumenty finansowe ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do finansowania (na ten cel 
zostanie przeznaczonych min. 60% środków)
• działalność sieci Enterprise Europe Network świadczącej zintegrowane usługi na rzecz 
przedsiębiorców.

3. Cele programu
Cele ogólne programu

• wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie MŚP
• krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu 

MŚP

Cele szczegółówe programu

W ramach programu realizowane będą cztery kierunki działań:

1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i 
dłużnych:
   • Instrument Gwarancji Kredytowych

   • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu 
2. Poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie 
globalnym,

• usługi informacyjne nt. prawa UE oraz udziału w programach unijnych
• wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w UE oraz poza UE
• doradztwo w zakresie możliwości finansowania
• wsparcie transferu innowacji i technologii
• zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
3. Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw 
unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki:

• ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej 
sprawozdawczości

• identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na 
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

• analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach
• wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, poprzez:

• edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji 
dotyczących najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości

• poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i 
rozwoju przedsiębiorstw

• szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte 
wybrane grupy społeczne, np. ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

4. Instrumenty finansowe
Finansowanie działalności i  rozwoju MŚP w  ramach COSME będzie dostępne za 
pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

• Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF): w  ramach COSME 
Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia bezpłatne gwarancje dla instytucji 
finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących 
produkty finansowe dla małych i  średnich przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzyka, 
instytucje te będą mogły rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla 
MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z 
mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwoli to na 
udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku 
instrumentu finansowego COSME nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego 
finansowania. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy 

2
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gwarancyjnych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym 
produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla 
MŚP.

• Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG): w ramach COSME 
Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy 
realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital) lub oferujących 
finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych i  średnich przedsiębiorstw w fazie 
ekspansji lub wzrostu. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu finansowania dla takich 
przedsiębiorstw. Szczególna uwaga będzie poświęcona MŚP prowadzącym działalność 
międzynarodową.

• Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe oferujące produkty dla MŚP mogą aplikować do 
roli pośredników finansowych instrumentów programu COSME.

• W okresie przed uruchomieniem finansowania w  ramach programu COSME, dla 
przedsiębiorców dostępne jest m.in. oferowane na podobnych zasadach preferencyjne 
finansowanie w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na 
lata 2007-2013 (CIP). Pięciu krajowych pośredników programu oferuje wspierane ze 
środków Komisji Europejskiej kredyty, poręczenia oraz leasing. Oferta preferencyjnego 
finansowania w ramach programu CIP będzie dostępna do wyczerpania budżetów umów, 
maksymalnie do 2017 r.

5. Beneficjenci programu 
• przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość dofinansowania swojej działalności
• obywatele, którzy będą mogli liczyć na pomoc przy zakładaniu nowych firm
• władze państw członkowskich (poziom krajowy, regionalny i lokalny), którym inicjatywy 
podejmowane w ramach programu będą pomagały w urzeczywistnianiu niezbędnych reform 
na rynku.
W programie mogą uczestniczyć podmioty zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. 
Podmioty mające siedzibę w państwach trzecich mogą uczestniczyć w działaniach 
prowadzonych w ramach programu COSME, ale nie będą uprawnione do otrzymywania 
środków finansowych z funduszy UE, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to niezbędne 
dla potrzeb Programu, w szczególności w zakresie konkurencyjności i dostępu do rynku dla 
przedsiębiorstw działających w UE.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


3 Europe jsk i Program na Rzecz 
Zatrudnienia i Innowacji Społecznych 
(Employment and Social Innovation, 
E a S I ) t o n o w y p r o g r a m U n i i 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych przewidziany 
na lata 2014-2020.

EaSI łączy trzy dotychczasowe 
programy: Progress , EURES i 
E u r o p e j s k i M e c h a n i z m 
Mikrofinansowy Progress. Program 
ten stanowił będzie czwarty filar 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i 
włączenia społecznego w latach 
2014-2020, obok takich instrumentów 
jak Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Najbardziej 
Potrzebującym oraz Europejski 
F u n d u s z D o s t o s o w a n i a d o 
Globalizacji.

EUROPEJSKI PROGRAM NA 
RZECZ ZATRUDNIENIA I 
INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
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1. Co to za program?
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social 
Innovation, EaSI) to nowy program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych przewidziany na lata 2014-2020. EaSI łączy trzy dotychczasowe programy: 
Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress. Program ten stanowił 
będzie czwarty filar inicjatywy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego w latach 
2014-2020, obok takich instrumentów jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski 
Fundusz Najbardziej Potrzebującym oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Realizacja nowego programu służyć ma osiągnięciu celów strategii Europa 2020, w 
szczególności dotyczących zmniejszenia skali ubóstwa i zwiększenia zatrudnienia. EaSI ma 
być narzędziem realizacji kluczowych inicjatyw opisanych w strategii: platformy przeciwko 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 
oraz pakietu „Młodzież w drodze”. EaSI pomoże również znaleźć innowacyjne rozwiązania 
poprzez eksperymentowanie i zbieranie doświadczenia w zakresie innowacji społecznych, 
co pomoże krajom członkowskim w ulepszanie rynków pracy oraz tworzenia polityki ochrony 
społecznej i włączenia społecznego. 100 mln EUR zostanie przeznaczone na 
przeprowadzenie badań dot. najbardziej dotkniętych obszarów, takich jak bezrobocie wśród 
młodych ludzi czy włączenie dyskryminowanych grup.

2. Cele programu:
• wzmocnienie koordynacji działań na rzecz zatrudnienia, kwestii społecznych i włączenia na 
poziomie europejskim i narodowym
• rozwój systemów opieki społecznej i polityki rynku pracy
• modernizacja prawodawstwa UE
• promocja mobilności i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez rozwój otwartego 
rynku pracy
• zwiększenie dostępności do mikrofinansowania dla przedsiębiorstw społecznych
• walka z dyskryminacją, długotrwałym bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym
• promocja równości kobiet i mężczyzn

3. Instrumenty finansowe
W osi mikrofinansów i  przedsiębiorczości społecznej programu EaSi dostępne będzie 
wsparcie dla dwóch sekcji tematycznych: mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji 
i mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorczość społeczna. Dla każdej z sekcji przeznaczone 
zostanie minimum 45% budżetu osi, wynoszącego 193,1 mln euro (21% z całkowitego 
budżetu Programu).

4. Cele osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej
• Poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup społecznych, 

którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność, oraz dla mikroprzedsiębiorstw,
• Budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów,
• Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w szczególności poprzez ułatwianie 

dostępu do źródeł finansowania,
• Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI),
• Oś zastąpi instrument Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress,
• W ramach instrumentu Progress dostępne są,
• Gwarancje dla instytucji finansowych oferujących mikrofinansowanie,
• Regwarancje dla instytucji udzielających takich gwarancji,
• Pożyczki (w tym podporządkowane) oraz finansowanie kapitałowe dla dostawców 

mikropożyczek.

Pierwszy instrument finansowy programu EaSI: gwarancja portfelowa dla instytucji 
finansowych udzielających mikrokredytów, zostanie uruchomiony w I kwartale 2015 r., w 
postaci zaproszenia do zgłaszania zainteresowania dla kandydatów na pośredników 
finansowych. Finansowanie dla przedsiębiorców będzie udostępnione w następnej 
kolejności, po wyborze pośredników finansowych. W 2015 r. uruchomione zostaną także 
kolejne instrumenty finansowe programu EaSI, w postaci pożyczek oraz finansowania 
kapitałowgo dla instytucji finansowych udzielających mikrokredytów.
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5. Beneficjenci
O finansowanie mogą ubiegać się następujące rodzaje podmiotów: 

• władze krajowe, regionalne i lokalne;
• służby zatrudnienia;
• wyspecjalizowane instytucje określone w prawie UE;
• partnerzy społeczni;
• organizacje pozarządowe;
• instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze;
• eksperci w dziedzinie oceny, w tym oceny skutków;
• krajowe urzędy statystyczne;

• przedstawiciele mediów.  

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081


4 Kreatywna Europa   to 
p r o g r a m K o m i s j i 
E u r o p e j s k i e j n a l a t a 
2014-2020 wspierający kino 
europejskie, sektor kultury i 
sektor kreatywny. 

Jest w dużym stopniu 
kontynuacją programów 
KULTURA, MEDIA i MEDIA 
Mundus, które wspierały 
międzynarodowe projekty 
kulturalne i filmowe w latach 
2007-2013.

KREATYWNA 
EUROPA
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1. Co to za program?
Kreatywna Europa   to program Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 wspierający kino 
europejskie, sektor kultury i sektor kreatywny. Jest w dużym stopniu kontynuacją programów 
KULTURA, MEDIA i MEDIA Mundus, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i 
filmowe w latach 2007-2013. Zakładany budżet na cały okres programowania to 1,8 miliarda 
EUR. Dla części Kultura przeznaczono 500 mln EUR (wzrost o 37% w porównaniu z 
okresem 2007-2013), dla części Media - ok. 900 mln EUR, zaś dla komponentu 
międzysektorowego - ok. 210 mln EUR.

2. Struktura programu
Program obejmuje następujące komponenty:

a) komponent międzysektorowy, którego adresatem jest cały sektor kultury i sektor 
kreatywny;
b) komponent Kultura, którego adresatem jest sektor kultury i sektor kreatywny;
c) komponent MEDIA, którego adresatem jest sektor audiowizualny.
Każdy komponent ma własne priorytety i środki, a projekty zostaną uszeregowane według 
ich priorytetowego znaczenia dla osiągania efektów o charakterze systemowym w tych 
sektorach, np. poprzez wspieranie nowych modeli biznesowych, tworzenie sieci i wymianę 
wiedzy eksperckiej, szczególnie w dziedzinie digitalizacji i globalizacji tych sektorów.

Podprogram międzysektorowy składa się z dwóch części:

• instrumentu gwarancji finansowych, zarządzanego przez Europejski Fundusz 
Inwestycyjny, który ma ułatwiać dostęp małych podmiotów (MŚP) działających w 
sektorach   kreatywnych do kredytów i pożyczek bankowych; KE proponuje przeznaczyć 
na ten cel ok. 210 mln EUR. 

• funduszy na rzecz wspierania badań, analiz i lepszego gromadzenia danych w celu 
kształtowania opartej na faktach polityki.

3. Cele programu
Cele ogólne:
a) wspieranie działań na rzecz ochrony i propagowania europejskiej różnorodności 
kulturowej i językowej;
b) wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu 
propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (zgodnie ze strategią „Europa 2020”).
Cele szczegółowe:
a) wspieranie zdolności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego do 
funkcjonowania w wymiarze transnarodowym;
b) propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności 
podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także wspieranie 
działań w zakresie zdobywania nowej publiczności w Europie i poza nią;
c) wzmacnianie zdolności finansowej sektora kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji;
d) wspieranie transnarodowej współpracy politycznej w celu zachęcania do rozwoju polityki, 
innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

4. Finansowanie
Orientacyjny podział środków budżetowych pomiędzy poszczególnymi komponentami 
wynosi:
- 15% dla komponentu międzysektorowego,
- 30% dla komponentu Kultura,
- 55% dla komponentu MEDIA.

5. Beneficjenci
W strukturze programu uwzględniono złożoność i różnorodność sektora kultury i sektora 
kreatywnego, które obejmują:

- organizacje finansowane publicznie,
- organizacje nienastawione na zysk,
- prywatne przedsiębiorstwa handlowe.

Więcej informacji
Zaproszenia do konkursów: http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm

Więcej informacji:http://www.kreatywna-europa.eu/

4

KREATYWNA 
EUROPA

http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
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5 Program LIFE jest kontynuacją 
realizowanego w okresie 2007-2013 
programu LIFE+. To instrument 
dedykowany wyłącznie środowisku 
i zapewniający środki na jego 
ochronę. W założeniu LIFE ma 
przyczyniać się do wdrażania, 
aktualizacji i rozwoju polityki 
o c h r o n y ś r o d o w i s k a i 
prawodawstwa unijnego w tym 
obszarze.

LIFE
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1. Co to za program?
Program LIFE jest kontynuacją realizowanego w okresie 2007-2013 programu LIFE+. To 
instrument dedykowany wyłącznie środowisku i zapewniający środki na jego ochronę. W 
założeniu LIFE ma przyczyniać się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki ochrony 
środowiska i prawodawstwa unijnego w tym obszarze. Budżet programu na lata 2014-2020 
wynosi 3,46 mld euro. Po raz pierwszy finansowanie projektów LIFE będzie się odbywać za 
pośrednictwem innowacyjnych instrumentów finansowych. Podprogram działań na rzecz 
środowiska LIFE uczestniczy w jednym takim instrumencie pilotażowym – Mechanizmie 
finansowania kapitału naturalnego (Natural Capital Financing Facility, NCFF), który działa w 
ramach priorytetowego obszaru natury i różnorodności biologicznej i będzie wspierać między 
innymi finansowanie projektów w zakresie różnorodności biologicznej. Podprogram 
klimatyczny korzysta z innego instrumentu finansowego o nazwie Prywatne finansowanie na 
rzecz efektywności energetycznej (PF4EE). Cztery piąte programu finansowania LIFE 
przeznaczone jest na projekty, finansując ogólnie 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych. 
W dziedzinie ochrony środowiska wspierana będzie grupa projektów „tradycyjnych”, 
podobnych do projektów finansowanych w ramach poprzedniego programu LIFE i 
obejmujących praktyki, innowację i demonstrację oraz inicjatywy upowszechniające i 
informacyjne. Nowy program wskazuje trzy obszary priorytetowe w ramach podprogramu dla 
środowiska, takie jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i 
różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska, z których 
każdy ma własne priorytety tematyczne. Wieloletni program prac LIFE już identyfikuje 
konkretne tematy projektów w ramach poszczególnych priorytetów tematycznych. Projekty 
dotyczące tych tematów będą otrzymywać dodatkowe punkty w procesie oceny.

Do 30% środków projektu LIFE będzie przeznaczonych na kolejne innowacyjne rozwiązanie: 
projekty zintegrowane. Projekty te będą miały na celu w szczególności wdrażanie istotnych 
planów i strategii UE w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu na 
szeroką skalę terytorialną, angażując zainteresowane strony i dążąc do wykorzystania 
dodatkowych funduszy dla działań uzupełniających.

2. Podprogramy
W nowym okresie finansowania w ramach LIFE wyróżnione zostały dwa 
podprogramy:

1) podprogram na rzecz środowiska (LIFE sub-programme for Environment)

2) podprogram na rzecz klimatu (LIFE sub-programme for Climate Action)

3. Priorytety podprogramu na rzecz 
środowiska
Podprogram dla środowiska ma na celu opracowanie i wdrażanie metod i technologii w celu 
reagowania na wyzwania związane ze środowiskiem w całej Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, efektywności wykorzystania 
zasobów i informacji na temat środowiska.

Ścieżka działań na rzecz klimatu ma trzy priorytety: łagodzenie skutków zmiany klimatu, 
dostosowywanie się do zmian klimatu oraz zarządzanie klimatem i informacjami na temat 
klimatu. Projekty będą wybierane wyłącznie na podstawie osiągnięć. Szczególnie mile 
widziane są projekty ponadnarodowe, ponieważ współpraca transgraniczna ma zasadnicze 
znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

Projekty mające na celu dostosowanie się do zmian klimatu mogą obejmować zakres 
tematów priorytetowych, w tym transgraniczne zarządzanie w przypadku powodzi i stref 
przybrzeżnych, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych i w miastach nadmorskich. Inne 
projekty skupiają się na wprowadzeniu środków adaptacyjnych „głównego nurtu” do 
miejskiego planowania, budowania i zarządzania zasobami naturalnymi, na zrównoważonym 
korzystaniu z wody oraz na terenach górskich i wyspiarskich.

Komisja zachęca również do składania wniosków dla projektów adaptacji miejskich, które 
podejmują tematy określone w Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu 
2013, takich jak zielona infrastruktura i innowacyjne technologie. Projekty te mogą być 
powiązane ze stworzoną w marcu 2014 r. inicjatywą EU „Mayors Adapt”, której celem jest 
pomoc miastom w zakresie dostosowania się do skutków zmian klimatu.

Fundusze są już dostępne dla projektów zintegrowanych na rzecz środowiska, ponieważ 
stanowią dofinansowanie operacyjne dla organizacji pozarządowych działających w ramach 
obu podprogramów. Od 2015 r. oba podprogramy będą obejmować organizacje 
pozarządowe i projekty zintegrowane.

Podprogram na rzecz środowiska będzie wspierać wysiłki w następujących 
dziedzinach:

• Środowisko i efektywność wykorzystywania zasobów – koncentracja na bardziej 
innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie 
środowiska oraz na integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych 
sektorach;

• Różnorodność biologiczna – opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu 
utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem 
głównego celu jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, zwłaszcza poprzez realizację 
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zintegrowanych projektów zgodnych z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami 
działania państw członkowskich;

• Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacja – propagowanie wymiany 
wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego 
przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej.

4. Wnioskodawcy i warunki składania 
projektów
Program LIFE może finansować zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Dotacje na 
finansowanie projektów pozostaną głównym rodzajem interwencji w ramach programu. 
Dotacje operacyjne dla organizacji pozarządowych i innych podobnych podmiotów będą 
nadal możliwe, powstanie również możliwość wniesienia wkładu w innowacyjne instrumenty 
finansowe.

Warunkiem przyznania finansowania projektom jest ich zgodność z kryteriami 
kwalifikowalności oraz spełnienie następujących kryteriów przyznania finansowania:

a) projekty leżą w interesie UE poprzez zapewnienie znaczącego wkładu w realizację 
jednego z celów ogólnych programu LIFE, celów szczegółowych obszarów priorytetowych, 
priorytetów tematycznych lub celów szczegółowych obszarów priorytetowych,

b) projekty zapewniają podejście efektywne pod względem kosztów oraz są spójne pod 
względem technicznym i finansowym,

c) projekty są rzetelne z punktu widzenia proponowanej realizacji

Więcej informacji
Zaproszenia do konkursów:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/
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1. Co to za program?
Program dla Europy Środkowej (CENTRAL EUROPE Programme) wspiera współpracę 
partnerów z ośmiu państw unijnych (Austria, Chorwacja Czechy, Niemcy - częściowo, 
Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy - częściowo). Działania realizowane przez 
międzynarodowe konsorcja mogą dotyczyć innowacji, transportu i komunikacji, ochrony 
środowiska oraz poprawy konkurencyjności miast i regionów.

2. Cele
Ogólnym celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i 
regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy, a także wzmocnienie spójności 
terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności 
obszaru Europy Środkowej:

• Spójność terytorialna rozumiana jest jako odpowiedni dostęp dla mieszkańców i 
podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do 
którego przynależą.

• Integracja dotyczy usunięcia barier, które ograniczają swobodny ruch w rozumieniu 
fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

• Konkurencyjność   obejmuje czynniki, które pozytywnie wpływają na działalność 
gospodarczą (np. jakość życia, zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci), a także na 
osiągnięcie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Cele szczegółowe traktują o podnoszeniu konkurencyjności obszaru Europy 
Środkowej poprzez wzmacnianie struktur innowacyjności i dostępności oraz poprawę 
równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez podniesienie 
jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów w obszarze Europy 
Środkowej.

3. Priorytety
Priorytet I : Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności 
Cele szczegółowe:

• Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu 
wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej;

• Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu 
wspierania innowacji gospodarczej i społecznej.

Priorytet II: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
Cele szczegółowe:
• Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej 

oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej;
• Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu
• Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w 

celu obniżenia emisji CO2.
Priorytet III: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz 
trwałego wzrostu gospodarczego
Cele szczegółowe:
• Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego 

wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego;
• Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego;
• Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich.
Priorytet IV: Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych
Cele szczegółowe:
• Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego     w 

celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi;
• Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia 

rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.
•

4. Budżet i dofinansowanie do projektów
Budżet projektu wynosi 231 miliony euro, które pochodzą ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Partnerzy projektu mogą uzyskać refundację do 
85% kosztów. Dokładna kwota dofinansowania zależy od kraju członkowskiego, w którym 
jest siedziba oraz od tego czy prowadzona jest działalność gospodarcza.   Partnerzy z 
Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów 
kwalifikowanych projektu do 85%. Wnioskodawcy z Austrii, Niemiec i Włoch – do 75%.

Całkowity budżet projektu powinien wynosić od 1 do 5 milionów euro (dopuszczalne są także 
wyjątkowe przypadki projektów o mniejszym lub większym budżecie).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
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Rekomendowany budżet całkowity: 1-5 mln euro; mniejsze bądź większe projekty będą 
finansowane w wyjątkowych przypadkach. Dofinansowanie dla polskich instytucji wynosi do 
85% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość budżetu programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla 
projektów w ramach 1. naboru to 80 mln euro.

5. Udział w programie
Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych 
szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji 
pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru 
programu. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), 
Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny 
programu określa program i podręcznik wnioskodawcy.
Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych 
wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru 
objętego programem.
Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. 
Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli 
jest to uzasadnione zakresem projektu.
Partnerzy w projektach programu to:
- Instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o 
charakterze publicznym;
- Instytucje prywatne posiadające osobowość prawną;
- Organizacje międzynarodowe.
W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków 
kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych  dla polskich 
instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Więcej informacji
Zaproszenia do konkursów:

http://www.interreg-central.eu/application-package/

Więcej informacji:

http://www.central2020.eu

www.europasrodkowa.gov.pl

http://www.interreg-central.eu/application-package/
http://www.interreg-central.eu/application-package/
http://www.central2020.eu
http://www.central2020.eu
http://www.europasrodkowa.gov.pl
http://www.europasrodkowa.gov.pl
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1. Co to za program?
Program jest głównym instrumentem finansowym Komisji Europejskiej – służy wdrażaniu 
strategii UE w dziedzinie zdrowia. Będzie realizowany zgodnie z rocznymi Planami pracy, 
przyjmowanymi przez Komisję Europejską. W planach tych są określane priorytety, działania 
kwalifikowalne (czyli dopuszczone do dofinansowania) oraz środki przyznawane na 
poszczególne mechanizmy dofinansowania.

2. Priorytety
• promocja zdrowia, profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich 

politykach";
• ochrona obywateli UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
• zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej;
• ułatwienie obywatelom UE dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

3. Budżet i beneficjenci
Na nowy program przewidziano budżet w wysokości 449 mln euro. Dotacje wypłacane przez 
Unię nie mogą przekroczyć 60% kosztów kwalifikowalnych (w przypadkach wyjątkowej 
użyteczności 80%) i mogą zostać przyznane legalnie działającym organizacjom, takim jak:

• władze i organy publiczne,
• instytucje badawcze,
• instytucje zajmujące się ochroną zdrowia,
• placówki akademickie,
• uczelnie wyższe,
• przedsiębiorstwa.

4. Rodzaje interwencji
Dotacje mogą być przyznane na finansowanie:
a) działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej, współfinansowanych przez właściwe organy 
odpowiedzialne za zdrowie w państwach członkowskich lub państwach trzecich 
uczestniczących w programie lub przez podmioty sektora publicznego i organizacje 
pozarządowe, działające samodzielnie lub w ramach sieci, upoważnione przez wspomniane 
właściwe organy;
b) działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej, o ile jest to przewidziane i należycie 
uzasadnione w rocznych programach prac, współfinansowanych przez inne organy 
publiczne, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne,
c) funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku gdy wsparcie finansowe jest 
niezbędne do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegółowych programu.

5. Warunki
Warunki składania projektów w ramach programu:

• wnioskodawcy muszą posiadać własne środki finansowania lub środki finansowania osób 
trzecich w celu współfinansowania projektu,

• projekt nie może być realizowany w celu przyniesienia zysków wnioskodawcy,
• środki o współfinansowanie można otrzymać wyłącznie na koszty poniesione od dnia 

rozpoczęcia projektu określonego w umowie o dotację,
• każdy beneficjent może uzyskać tylko jedno dofinansowanie na jedno działanie,
• projekty powinny spełniać szereg kryteriów: mieć wartość dodaną na poziomie 

europejskim, włączać przynajmniej 3 partnerów z różnych krajów, być innowacyjne oraz 
trwać nie dłużej niż 3 lata.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Sekcja 1
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1. Co to za program?
Program na rzecz konsumentów 2014-2020 z budżetem 188,8 mln EUR będzie wspierać 
europejską politykę ochrony praw konsumenta w nadchodzących latach. Ma na celu pomoc 
obywatelom w pełnym korzystaniu z praw, jakie im przysługują jako konsumentom oraz w 
aktywnym uczestnictwie we wspólnym rynku, tym samym wspierając rozwój, innowacje i 
realizację celów strategii Europa 2020. Nowy program na rzecz konsumentów zawiera 
elementy, które sprawdziły się najlepiej w poprzedniej edycji, a jednocześnie będzie stanowił 
odpowiedź na nowe wyzwania społeczne, takie jak większy niż do tej pory poziom 
skomplikowania procesu decyzyjnego, potrzeba upowszechnienia bardziej zrównoważonych 
wzorców konsumpcji, możliwości i zagrożenia wynikające z postępów digitalizacji, oraz 
szczególne potrzeby konsumentów najbardziej narażonych na nadużycia. Program na rzecz 
konsumentów jest w pełni zgodny z celami strategii Europa 2020: w obszarze agendy 
cyfrowej poprawi położenie konsumentów; w obszarze zrównoważonego rozwoju spowoduje 
przejście do bardziej zrównoważonych wzorców konsumpcji; w obszarze włączenia 
społecznego – bierze pod uwagę istnienie konsumentów szczególnie narażonych oraz 
starzenie się społeczeństw; natomiast w obszarze inteligentnych regulacji – przewiduje 
monitorowanie rynku konsumenckiego, dzięki któremu możliwe będzie projektowanie 
inteligentnych i ukierunkowanych rozwiązań prawnych.

2. Obszary działania
Zbudowany na bazie poprzedniego programu (2007-2013), Program na rzecz konsumentów 
2014-2020 będzie się koncentrował na czterech kluczowych obszarach działania:

1) Bezpieczeństwo. Niezbędna jest większa koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi 
krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę praw konsumentów, oraz 
przeciwdziałanie różnym rodzajom ryzyka, wynikającym z globalizacji łańcucha produkcji. 
Istnieje coraz większe zapotrzebowanie na bezpieczne usługi, również w kontekście 
starzenia się społeczeństw;

2) Informowanie i edukowanie konsumentów. Konsumenci muszą mieć dostęp do 
porównywalnych, wiarygodnych i łatwych w użyciu informacji, dotyczy to zwłaszcza 
transakcji transgranicznych. Należy również zająć się problemem niskiego poziomu wiedzy 

na temat głównych praw konsumentów wśród samych konsumentów, ale też wśród 
sprzedawców detalicznych. Potrzebne są wiarygodne dane o tym, na ile rynek służy 
konsumentom. Niezbędne jest także zwiększenie skuteczności i wydajności organizacji 
konsumenckich, zwłaszcza w niektórych państwach członkowskich, a także poprawa jakości 
stosowanych obecnie narzędzi edukacyjnych i informacyjnych;

3) Prawa konsumentów i skuteczne rekompensaty. Niezbędne jest poszerzenie praw 
konsumentów, zwłaszcza w sytuacjach transgranicznych; ponadto należy się zająć 
problemami, na jakie narażeni są konsumenci domagający się rekompensaty, zwłaszcza w 
przypadku transakcji transgranicznych, tak by konsumenci mieli pewność, że ich prawa są w 
całej Unii Europejskiej chronione równie skutecznie jak w ich własnym kraju;

4) Zwiększenie transgranicznych możliwości egzekwowania praw. Niezbędne jest 
zwiększenie wśród konsumentów świadomości istnienia Europejskich Centrów 
Konsumenckich i jednoczesna poprawa funkcjonowania tej sieci. Poprawie musi także ulec 
skuteczność działania sieci i krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie praw 
konsumentów.

3. Finansowanie
Finansowanie w ramach programu jest dostępne dla podmiotów państwowych, instytucji 
publicznych i krajowych oraz dla sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, a także 
organizacji konsumenckich na szczeblu unijnym i krajowym. W ostatecznym rozrachunku 
program przyniesie korzyści konsumentom w Unii Europejskiej, którzy zyskają dostęp do 
lepiej funkcjonujących organizacji konsumenckich, poradnictwa Europejskich Centrów 
Konsumenckich oraz lepszych możliwości egzekwowania swoich praw za pośrednictwem 
odpowiednich organów, które nie zaistniałyby bez programu ze względu na ograniczone 
zasoby. 

4. Beneficjenci
Bezpośrednimi beneficjentami będą krajowe organy odpowiedzialne za politykę 
konsumencką, bezpieczeństwo i egzekwowanie praw, a także sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich oraz organizacje konsumenckie na szczeblu unijnym i krajowym. W 
ostatecznym rozrachunku program przyniesie korzyści konsumentom w Unii Europejskiej, 
którzy zyskają dostęp do lepiej funkcjonujących organizacji konsumenckich, poradnictwa 
Europejskich Centrów Konsumenckich oraz lepszych możliwości egzekwowania swoich 
praw za pośrednictwem odpowiednich organów, które nie zaistniałyby bez programu ze 
względu na ograniczone zasoby.

Więcej informacji
Strona internetowa programu:

http://ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html
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9 Programy "Sprawiedliwość" 
oraz "Prawa, równość i 
obywatelstwo" na lata 
2014-2020 mają na celu 
r o z w ó j o b s z a r ó w 
sprawiedliwości i prawa, 
które mia łyby wartość 
d o d a n ą n a p o z i o m i e 
europejskim. Programy 
oferują pomoc finansową 
d l a o r g a n i z a c j i 
specjalizujących się w 
tematyce sprawiedliwości, 
podstawowych praw oraz 
równości szans.

SPRAWIEDLIWOŚĆ / PRAWA, 
RÓWNOŚĆ I OBYWATELSTWO 
2014-2020
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1. Co to za programy?
Programy "Sprawiedliwość" oraz "Prawa, równość i obywatelstwo" na lata 2014-2020 mają 
na celu rozwój obszarów sprawiedliwości i prawa, które miałyby wartość dodaną na 
poziomie europejskim. Programy oferują pomoc finansową dla organizacji specjalizujących 
się w tematyce sprawiedliwości, podstawowych praw oraz równości szans. 

2. Program Sprawiedliwość
Program Sprawiedliwość 2014-2020 jest kontynuacją programów z lat 2007-2013: Wymiar 
sprawiedliwości w sprawach cywilnych, Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oraz 
Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach. Jego budżet to 378 mln EUR.

3. Cele programu Sprawiedliwość:
• pomoc w tworzeniu europejskiego obszaru sprawiedliwości, opartego na wzajemnym 

zaufaniu,
• promocja współpracy prawnej w zakresie spraw cywilnych i karnych,
• pomoc w dokształcaniu sędziów, prokuratorów oraz innych pracowników sektora 

prawnego,
• wsparcie w walce z narkotykami.

4. Beneficjenci programu 
Sprawiedliwość i programu Prawa, 
równość i obywatelstwo:
O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

• ośrodki badawcze, 
• lokalne i regionalne władze, szkoły,

• korporacje, ośrodki szkoleniowe,
• federacje związkowe, 
• ośrodki administracji państwowej, 
• agencje, izby, NGO związane z rozwojem, MŚP, 
• uniwersytety, organizacje non-profit,
• organizacje międzynarodowe. 
• Beneficjenci mogą pochodzić z krajów członkowskich, kandydujących, Bałkanów lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Program Prawa, równość i 
obywatelstwo 2014-2020
Program Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020 jest kontynuacją trzech programów z lat 
2007-2013: Prawa Podstawowe i Obywatelstwo, Daphne III oraz dwóch obszarów Programu 
Progress – Równość Płci i Zapobieganie Dyskryminacji. Budżet programu to 439 mln EUR.

6. Cele programu Prawa, równość i 
obywatelstwo 2014-2020:

• promocja i ochrona praw i wolności osób,
• promocja równości płci,
• walka z rasizmem i wszelkimi formami dyskryminacji,
• wsparcie finansowania działań dot. włączenia Romów,
• promocja praw dziecka,
• walka z przemocą wobec kobiet, młodych osób oraz dzieci.

Więcej informacji
Zaproszenia do konkursów:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm\

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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Europejski Region Przedsiębiorczości
Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt, dzięki któremu wyłonione i 
nagrodzone zostaną regiony UE, które opracowały najciekawszą  koncepcję rozwoju 
przedsiębiorczości, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. 
Regionom, które przygotowały najbardziej przekonującą i przyszłościową strategię 
działania, nadany zostanie tytuł Regionu Przedsiębiorczości Roku. Celem inicjatywy 
jest rozwój prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej 
Europie. Jury ERP będzie systematycznie nadzorować wdrażanie zaproponowanych 
działań. Najbardziej udane, przyszłościowe i obiecujące strategie zostaną 
nagrodzone, a ich realizacja będzie monitorowana przez dwa kolejne lata. W 
konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty UE poniżej szczebla państwa 
członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną 
wizję przedsiębiorczości. Mogą one obecnie odnosić sukcesy lub borykać się z 
trudnościami, ale muszą być gotowe wprowadzić zmiany, by rozwinąć swój potencjał 
przedsiębiorczości. Konkurs adresowany jest do wspólnot, w tym wspólnot 
autonomicznych, województw, krajów związkowych, prowincji, powiatów, obszarów 
metropolitalnych, dużych miast, a także obszarów transgranicznych, takich jak 
EUWT i euroregiony. Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza regiony 
transgraniczne.

Tytuł ERP został opracowany przez Komitet Regionów, wspólnie z Komisją 
Europejską, przy współpracy i wsparciu zainteresowanych podmiotów na szczeblu 
UE, takich jak UEAPME, Eurochambres i Social Economy Europe. 

Termin składania aplikacji upływa 16 marca 2015 r.

Europejskie Nagrody Promocji 
Przedsiębiorczości
Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia 
najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia 
najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną 
świadomość roli przedsiębiorców oraz zachęca i inspiruje potencjalnych 
przedsiębiorców. 

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: 

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości: Nagroda w tej kategorii przyznawana 
jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują 
przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet. 

2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze: Nagroda w tej kategorii 
przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na 
rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich. 

3. Rozwój środowiska biznesowego: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za 
innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie 
promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur 
ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady 
myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim 
przedsiębiorstwom. 

4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności: Nagroda w tej kategorii 
przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do 
pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i 
pozawspólnotowe. 

5. Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności 
gospodarowania zasobami: Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę 
i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp 
małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do 
poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez 
doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla 
środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy. 

6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne: 
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw 
publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające 

Konkursy

Konkursy
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świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania 
promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, 
takich jak bezrobotni (zwłaszcza długookresowo) legalni imigranci, niepełnosprawni 
czy mniejszości etniczne. 

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie 
przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej 
twórczą i inspirującą w całej Europie. 

Jeżeli reprezentujesz władze krajowe, regionalne lub lokalne bądź partnerstwo 
publiczno- prywatne działające na terenie Unii Europejskiej i jesteś autorem udanej 
inicjatywy, która wpłynęła na rozwój gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym 
lub lokalnym, weź udział w konkursie! 

Selekcja obejmuje dwa etapy. Zgłoszenia do konkursu Europejskich Nagród Promocji 
Przedsiębiorczości zostaną rozpatrzone tylko po przejściu wstępnych eliminacji na 
poziomie krajowym. Jury wybierze ostatecznych zwycięzców, którzy zostaną ogłoszeni 
podczas ceremonii wręczenia nagród w listopadzie 2015 roku. 

Europejski Konkurs Na Innowacje 
Społeczne 2015
Konkurs organizowany, aby uczcić pamięć Diogo Vasconcelosa, jest dla 
Europejczyków okazją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i 
ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w 
przyszłości. Tegoroczna edycja dedykowana jest ‘Nowym ścieżkom wzrostu’. 
Komisja Europejska chce poszukiwać przedsiębiorczych, zmieniających 
dotychczasowe reguły gry pomysłów na Europejski model wzrostu. Ostatecznie, na 
koniec roku, 3 najlepszym projektom zostaną przyznane trzy równe nagrody w 
wysokości 50 tys. euro. Ceremonia będzie okazją do spotkania ze światowymi 
liderami innowacyjności oraz do refleksji nad tegorocznym tematem Konkursu. 
Podczas spotkania będzie również dyskutowany poziom rozwoju innowacji 
społecznych w Polsce. 

Europejska Nagroda Zrównoważonej 
Energii
Konkurs „Europejska Nagroda Zrównoważonej Energii” został po raz pierwszy 
ogłoszony przez Komisję Europejską w 2006 roku. Co roku nagradzane są najlepsze 
europejskie projekty przyczyniające się do osiągania celów energetycznych i 
klimatycznych UE. Nagrodzone projekty stają się najlepszymi praktykami w obszarze 
energii i inspiracją dla kolejnych działań w tym zakresie.

 Do konkursu można zgłaszać projekty w trzech kategoriach:

1. Energia odnawialna

2. Zrównoważona energia

3. Miasta, regiony i społeczności

Kto może brać udział w konkursie: firmy prywatne, władze publiczne, agencje 
zarządzania energią, organizacje pozarządowe, izby handlowe, przemysł, 
stowarzyszenia konsumentów, media, instytucje naukowe i badawcze.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych mogą również brać udział w 
konkursie. 

Jak zgłosić projekt: należy założyć konto lub użyć już istniejącego na stronie 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2015 oraz wpisać tam projekt. Do 
momentu zamknięcia zgłoszeń można edytować tekst i wprowadzać do niego 
zmiany. Zgłoszenia przyjmowane są tylko w języku angielskim.

Termin zgłoszeń upływa 16 marca 2015

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas ceremonii, która odbędzie się w 
Brukseli w trakcie przyszłorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 
2015 (15-19 czerwca 2015).

Access City Award
Access City Award – europejski konkurs promujący miasta najbardziej przyjazne dla 
osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Komisja Europejska nieustannie 
zachęca ośrodki miejskie powyżej 50 000 mieszkańców ze wszystkich państw 
członkowskich, aby przedstawiały swoje działania i strategie mające na celu 
usunięcie barier oraz poprawę jakości życia wszystkich obywateli. Jest to okazja dla 
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miast z UE, aby przedstawić swoje osiągnięcia i kolejne planowane działania 
poprawiające dostępność.

Zgłoszeniodawca musi być organem zarządzającym miasta mającego ponad 50 000 
mieszkańców i znajdującego się w jednym z państw członkowskich UE. W 
przypadku państw członkowskich, w których znajdują się mniej niż dwa takie miasta, 
udział mogą wziąć także aglomeracje złożone z dwóch lub większej liczby miast, 
jeżeli ich łączna populacja przekracza 50 000 mieszkańców. Zgłoszenia należy w 
miarę możliwości składać w języku angielskim, ale dopuszczalne są też języki 
francuski i niemiecki. Zgłoszeniodawca powinien przedstawić opis działań, polityki i 
inicjatyw – realizowanych lub będących na etapie planowania – we wszystkich 
czterech najważniejszych obszarach dostępności: budynków i przestrzeni 
publicznych, transportu i powiązanej infrastruktury, informacji i komunikacji, w tym 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), obiektów użyteczności publicznej i 
usług publicznych. Zgłoszeniodawca powinien wykazać spójne podejście do 
dostępności we wszystkich czterech obszarach i ambitną wizję rozwiązywania 
problemów związanych z dostępnością w mieście w przyszłości. Ponadto miasta 
mogą otrzymać wyróżnienia za szczególne sukcesy i wyniki związane z określonym 
obszarem / aspektem dostępności. Jury europejskie może przyznać wyróżnienia na 
podstawie rekomendacji jury krajowych. 

Tytuł Zielonego Liścia Europy
W odpowiedzi na wniosek mniej licznych miast w całej UE Komisja Europejska 
zachęca przyszłościowe miasta i miasteczka do ubiegania się o nowy tytuł Zielonego 
Liścia Europy — tytuł przeznaczony dla mniejszych gmin, które wykazują się silnym 
zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i poprawę stanu środowiska. Pierwsza 
nagroda zostanie przyznana w czerwcu 2015 r. Konkurs o tytuł Zielonego Liścia 
Europy to inicjatywa skierowana do niewielkich miast (50–100 tys. mieszkańców) 
realizujących strategię ekologicznego wzrostu gospodarczego. Tytułem tym będzie 
wyróżniane miasto, które dobrze chroni środowisko i stymuluje wspomniany wzrost, 
aktywnie upowszechnia wśród swoich mieszkańców wiedzę o ekologii i może swoim 
przykładem zachęcać inne miasta do podejmowania podobnych działań. Od 2015 r. 
tytuł Zielonego Liścia Europy będzie co roku przyznawany przez Komisję Europejską 
w ramach konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy jako wyraz akceptacji dla 
inicjatywy Smaller Cities, Growing Greener!

Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać online do 31 marca 2015 r.

RegioStars 
Konkursu RegioStars organizowany jest przez Dyrekcję Generalną Komisji 
Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Podobnie jak w poprzednich 
odsłonach, nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty 
realizowane przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej 
polityki spójności. Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy 
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas 
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrodę i certyfikat zwycięzcy konkursu 
RegioStars z rąk przewodniczącego jury konkursowego oraz Coriny Creţu, komisarz 
ds. polityki regionalnej UE. Każdy z wyróżnionych projektów zostanie również 
przedstawiony w krótkim filmie promocyjnym.

W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. ROZWÓJ INTELIGENTNY – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i 
średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej

2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności 
energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa

3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU – integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. CITYSTAR – przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument 
zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć 
w witrynie internetowej konkursu RegioStars.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2015 r. 

Wybrani finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca maja 2015 r. 
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 października 2015 r. w Brukseli 
podczas DNI OTWARTYCH.


