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AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Ferie z Europą za pan brat
Ferie zimowe w Bydgoszczy już za nami. Dzieci spędzające je w Wyższej Szkole Gospodarki wykorzystały ten czas aktywnie i kreatywnie. Nie zabrakło oczywiście europejskich atrakcji przygotowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz. Razem z Syriuszem poznawaliśmy Unię Europejską i jej państwa członkowskie, śpiewaliśmy "Odę do radości", próbowaliśmy szczęścia w quizie z Europejskim Kołem Fortuny, a dla ocieplenia zimowej aury uczyliśmy się... hiszpańskiego! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną naukę i zabawę.
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⇒ Młodzieżowy - pełen energii, pomysłów, swobodny, kreatywny
⇒ Parlament - otwarty na dyskusję, równorzędny, gwarantujący wolność słowa
⇒ Europejski - przekraczający granice, wielokulturowy, ciekawy świata

WIADOMOŚCI
Z UNII EUROPEJSKIEJ

3

Czym się zajmujemy?
• przygotowujemy zajęcia i warsztaty poświęcone tematyce europejskiej, wolontariatowi i mobilności,
• urządzamy spotkania z europosłami, osobami pracującymi w instytucjach europejskich, beneficjentami środków unijnych,
• organizujemy własne projekty skierowane do młodzieży,
• stwarzamy możliwość uzyskania cennego doświadczenia w realizacji projektów, organizacji wydarzeń, pracy w grupie i autoprezentacji,
• angażujemy się w działalność Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz.

Duże przedsiębiorstwa
zapłacą podatki
w państwach UE

3

Dołącz do Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Termin najbliższego spotkania: 8.02.2016 r. (16:30)
Więcej informacji: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/mpe
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Zawalcz o „Diamentowy Grant”
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego • instytuty badawcze,
ogłosił konkurs na finansowanie projektów • międzynarodowe instytuty naukowe utwobadawczych w ramach V edycji Programu
rzone.
„Diamentowy Grant”.
Wysokość wsparcia:
Celem konkursu jest wsparcie wybitnie Okres realizacji projektu nie może przekrauzdolnionych studentów lub absolwentów czać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być
prowadzących pod kierunkiem opiekuna na- wyższy niż:
ukowego badania naukowe o wysokim stop- ⇒ 180 000 zł dla nauk humanistycznych,
niu zaawansowania, tak aby dać im możlispołecznych, nauk o sztuce i twórczości
wość skrócenia ścieżki kariery naukowej.
artystycznej;
⇒ 220 000 zł dla nauk ścisłych, techniczUprawnieni wnioskodawcy:
nych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych,
• podstawowe jednostki organizacyjne
medycznych, weterynaryjnych, nauk o
uczelni,
zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
• jednostki naukowe Polskiej Akademii
Termin składania wniosków: 15.02.2016 r.
Nauk,

Więcej informacji:
Dodatkowe informacje o konkursie można
uzyskać:
• na stronie internetowej: www.nauka.gov.pl/
komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-wramach-programu-diamentowy-grant.html,
• w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• tel. (22) 52-92-452 lub
• drogą e-mail: zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Wsparcie na rozwój konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na
rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kto może składać wnioski:
• organizacje pracodawców,
• organizacje związkowe lub
• organizacje samorządu gospodarczego
rzemiosła

Budżet i wysokość wsparcia:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to:
• do 90% wartości wydatków kwalifikowanych,
• do 1 800 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 mln zł.

Dofinansowywane działania:
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące:
⇒ realizację przez partnerów społecznych
działań mających na celu opracowanie
analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z
uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile
dotyczy), którzy nie posiadają planu lub
strategii rozwoju,
⇒ analizę faktycznej dostępności usług
rozwojowych w ramach regionalnych
programów operacyjnych dla MMSP i o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych,
⇒ upowszechnianie wśród interesariuszy
wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach
lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR)
działającym pod adresem
www.inwestycjawkadry.pl i podejmowanie
działań wdrożeniowych lub interwencji
koniecznych do ich zaspokojenia
(mainstreaming potrzeb rozwojowych).
Zawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł:
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu

Sposób składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy
złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA: www.sowa.efs.gov.pl.
Termin składania wniosków: 29.02.2016 r.
Więcej informacji:
http://bit.ly/1PqoxZQ

WIADOMOŚCI Z UNII EUROPEJSKIEJ
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Duże przedsiębiorstwa zapłacą podatki w państwach UE
UE chce coraz walczyć z agre- skie na temat międzynarodowych
sywnymi praktykami podatko- korporacji prowadzących działalwymi dużych przedsiębiorstw. ność w UE;
Potrzebne są nowe zasady, aby • dziania na rzecz dobrego zarządostosować przepisy podatko- dzania w kwestiach podatkowych
we we wszystkich 28 pań- na szczeblu międzynarodowym;
stwach członkowskich.
• nowa procedura UE dotycząca
Komisja Europejska przedstawiła w
związku z tym projekty mające umożliwić skoordynowane działania UE
wobec firm uchylających się od podatków. Działania te będą się opierać
na normach OECD opracowanych
jesienią ubiegłego roku.
W zaproponowanym pakiecie środków Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia bardziej zdecydowanego i spójnego stanowiska
wobec przedsiębiorstw, które próbują
uchylać się od uczciwego płacenia
podatków. Apeluje też o wdrożenie
norm międzynarodowych służących
ograniczeniu erozji bazy podatkowej i
przenoszenia zysków.

Kluczowe działania

3) Zapewnienie równych szans

Zaproponowany pakiet opiera się na
trzech głównych obszarach prac
Komisji na rzecz sprawiedliwszego
opodatkowania:

Unikanie opodatkowania i szkodliwa
konkurencja podatkowa to problemy o
wymiarze globalnym. Aby skutecznie
im zapobiegać, działania muszą
wykraczać poza granice UE. Staraniom państw członkowskich na rzecz
wprowadzenia nowych globalnych
norm dotyczących przejrzystości
podatkowej oraz uczciwej konkurencji
podatkowej muszą towarzyszyć wysiłki partnerów UE, idących za jej przykładem. Kraje rozwijające się również
powinny zostać włączone do międzynarodowej sieci dobrego zarządzania
w kwestiach podatkowych, by móc
odnieść korzyści z globalnej walki z
unikaniem opodatkowania. Przedstawiony pakiet zawiera komunikat w
sprawie strategii zewnętrznej na
rzecz efektywnego opodatkowania.
Jego celem jest zacieśnienie współpracy z partnerami międzynarodowymi w zakresie zwalczania unikania
opodatkowania, wzmocnienie unijnych środków promujących sprawiedliwe opodatkowanie na świecie w
oparciu o normy międzynarodowe
oraz wypracowanie wspólnego podejścia do zewnętrznych zagrożeń związanych z unikaniem opodatkowania.
Przyczyni się to również do zapewnienia sprawiedliwych i równych
warunków działania dla wszystkich
przedsiębiorców i państw.

1) Zapewnienie efektywnego opodatkowania w UE

sporządzania wykazu państw
Zgodnie z podstawową zasadą opotrzecich, które nie przestrzegają
datkowania osób prawnych, przedsięzasad w tym zakresie.
biorstwa powinny płacić podatki w
Zadaniem wszystkich tych środków miejscu, w którym uzyskują dochód.
jest utrudnienie agresywnego plano- Pakiet przewiduje konkretne wnioski
wania podatkowego, zwiększenie legislacyjne mające pomóc państwom
przejrzystości działań państw człon- członkowskim w dopilnowaniu, by tak
kowskich i zapewnienie sprawiedli- właśnie było. Zaproponowany został
wych warunków konkurencji wszyst- projekt dyrektywy mającej na celu
kim przedsiębiorcom działającym na zapobieganie unikaniu podatków i
przewidującej prawnie wiążące środjednolitym rynku.
ki, by zwalczać najczęściej stosowaPierre Moscovici, komisarz ds. go- ne sposoby ich unikania. W swoim
spodarczych i finansowych, podatków zaleceniu dotyczącym konwencji
i ceł, powiedział: „Unikanie opodat- podatkowych Komisja zawarła wskakowania powoduje, że co roku
zówki dla państw członkowskich na
tracimy miliardy euro. Pieniądze te
temat najskuteczniejszych i zgodnych
można by przeznaczyć na infraz prawem UE sposobów ochrony
postanowień tych konwencji przed
nadużyciami.
2) Zwiększenie przejrzystości podatkowej

Na kształt nowych przepisów skła- strukturę publiczną, taką jak szkoły
czy szpitale, lub też zwiększyć za
dają się następujące elementy:
ich pomocą liczbę miejsc pracy i
• prawnie wiążące środki służące przyspieszyć wzrost gospodarczy.
blokowaniu metod najczęściej W rezultacie obywatele i przedsiębiorużywanych przez przedsiębior- stwa, które wywiązują się ze swych
stwa, aby unikać płacenia podat- obowiązków, płacą wyższe podatki.
ków;
To sytuacja nie do zaakceptowania.
• zalecenie dla państw członkow- Dlatego podejmujemy działania, by
skich dotyczące sposobów prze- rozwiązać ten problem. Czynimy dziś
ciwdziałania nadużyciom posta- istotny krok w kierunku zapewnienia
nowień konwencji podatkowych; równych szans wszystkim przedsiębiorcom oraz zapewnienia sprawiedli• wniosek dotyczący wymiany infor- wego i skutecznego systemu podatmacji przez państwa członkow- kowego wszystkim Europejczykom”.

Przejrzystość jest konieczna, aby
można było skutecznie wykrywać
agresywne planowanie podatkowe
dużych przedsiębiorstw oraz zapewnić uczciwą konkurencję podatkową.
Przyjęty dziś pakiet ma na celu zwiększenie przejrzystości w zakresie
opodatkowania przedsiębiorstw dzięki
rewizji dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami organy krajowe
będą wymieniać informacje podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorstw wielonarodowych w poszczególnych krajach. W związku z tym
wszystkie państwa członkowskie
będą miały kluczowe informacje
umożliwiające określenie ryzyka
unikania opodatkowania i lepsze
ukierunkowanie kontroli skarbowych.
Komisja bada również kwestię publicznej sprawozdawczości w poszczególnych krajach. Trwają prace
nad oceną skutków odnośnego uregulowania. Wniosek w tej sprawie ma
zostać przedstawiony wczesną wiosną.

Dalsze informacje (dostępne w
języku angielskim):
Informacje na temat pakietu środków
przeciwdziałających unikaniu opodatkowania:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/
fairer_corporate_taxation/
index_en.htm
Pakiet środków przeciwdziałających
unikaniu opodatkowania - pytania i
odpowiedzi:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-16-160_en.htm
Arkusz informacyjny na temat pakietu
środków przeciwdziałających unikaniu
opodatkowania:
http://bit.ly/1StGlnH

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – BYDGOSZCZ
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jeden z 55 podmiotów z terenu całego kraju, który
w 2005 r. uczestniczył w konkursie na utworzenie struktur mających na celu prowadzenie punktów
informacyjnych Europe Direct Information Network. W roku tym konkurs ogłoszony został
w imieniu Komisji Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej w województwie kujawsko-pomorskim wybrany został jedynie projekt zgłoszony
przez Wyższą Szkolę Gospodarki, której prawo prowadzenia punktu przyznane zostało na okres
2005-2008.
W wyniku procedury konkursowej, która ogłoszona została w lipcu 2008 r. przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i stanowiła efekt
wygaśnięcia pierwszego okresu funkcjonowania sieci Europe Direct, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ponownie wystąpiła
z wnioskiem o możliwość prowadzenia ośrodka. W jej wyniku w latach 2009-2012 Punkt informacyjny Europe Direct - Bydgoszcz kontynuował
swoją działalność europejską. W trzecim (obecnym) okresie funkcjonowania sieci informacyjnej Europe Direct Wyższa Szkoła Gospodarki po
raz kolejny uzyskała akceptację Komisji Europejskiej na prowadzenie od 1 stycznia 2013 r. Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz.
Podstawowe zasady funkcjonowania ośrodków Europe Direct Information Network określone zostały przez Komisję Europejską i są takie same we wszystkich 28 krajach członkowskich UE.
Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb
społecznych.
Europe Direct – Bydgoszcz swoje usługi kieruje do wszystkich obywateli zainteresowanych zagadnieniami Unii Europejskiej.
W szczególności do współpracy zapraszamy:
⇒ przedstawicieli samorządu terytorialnego
⇒ małych i średnich przedsiębiorców
⇒ nauczycieli i instytucje oświatowe
⇒ organizacje pozarządowe
⇒ młodzież

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 3 (parter – budynek J)
85-229 Bydgoszcz
tel.: 52 567 00 18
tel/fax: 52 567 00 69
e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl

Infolinia Europe Direct (00 800 6 7 8 9 10 11)
Zapraszamy do odwiedzania ośrodka od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00
dr KAROLINA MARCHLEWSKA-PATYK
Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń przy WSG
e-mail: k.marchlewska@byd.pl
JOANNA WÓJTOWICZ
Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG
e-mail: joanna.wojtowicz@byd.pl
KAMILA KRUŻA-SUPEŁ
Specjalista ds. rozliczeń Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe Direct - Toruń
e-mail: kamila@byd.pl

Odwiedź naszą stronę internetową
www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Polub nas
na Facebooku!

Opracowanie:
Joanna Wójtowicz

