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Informator
Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct - Bydgoszcz
AKTUALNOŚCI EUROPE DIRECT - BYDGOSZCZ
Jesienią MPE rozkręca się
Spotkania, dyskusje, warsztaty,
wolontariat, projekty europejskie to wszystko czeka w tym roku
szkolnym na uczestników Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. Wszystkich zainteresowanych
młodych Europejczyków zapraszamy na najbliższe spotkanie MPE,
które odbędzie się 30 września o
godz. 16:30 w sali K104 (kampus
Wyższej Szkoły Gospodarki, ul.
Naruszewicza 11). Uczestnictwo w
MPE jest bezpłatne.

 Aktualne informacje
o bieżącej działalności
Punktu Informacji
Europejskiej Europe
Direct - Bydgoszcz
 Informacje
o dofinansowaniach,
konkursach,
europejskich
programach
i zbliżających się
terminach składania
wniosków
 Najświeższe
informacje dotyczące
aktywności Unii
Europejskiej

Więcej informacji:
 e-mail: mpe@byd.pl
 tel. 52 567 00 69
 www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl

Spotkanie z ekspertem ds. funduszy europejskich
Poszukujesz najnowszych informacji o dostępnych funduszach UE w naszym regionie? Spotkaj
się z ekspertem Europe Direct - Bydgoszcz i porozmawiaj o swoich pomysłach.
Nasz doradca podpowie Ci, jakie programy pomogą sfinansować Twoje przedsięwzięcie, podzieli
się praktycznymi wskazówkami i rozwieje wątpliwości dotyczące formalności aplikacyjnych. Raz w
miesiącu PIE Europe Direct - Bydgoszcz zaprasza
na bezpłatne konsultacje w zakresie funduszy.
Spotkania odbywają się w godz. 16:00-19:00 w
siedzibie punktu (Bydgoszcz, ul. Garbary 2), a o
terminach informujemy na naszej stronie oraz w
mediach społecznościowych.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prosimy o skontaktowanie się przed wizytą z
pracownikami naszego Punktu osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu pod numerem: (52) 567 00 69 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl.
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GRANTY, PROGRAMY, KONKURSY - NAJBLIŻSZE TERMINY

Środki na polsko-niemiecką współpracę szkół wyższych
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
(PNFN) wspiera naukę oraz porozumienie
między narodami w oparciu o współpracę
pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Zgodnie z założeniami
Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy
dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub
innymi instytucjami naukowymi.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa,
prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:
I. Transfer kultury i wiedzy
Dofinansowane działania:
II. Procesy europeizacji
Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje III. Zmiana norm i wartości
dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane IV. Wielojęzyczność
w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy
szkołami wyższymi lub innymi instytucjami Kto może wziąć udział w konkursie:
naukowymi.
szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki
PNFN skupia się w pierwszej kolejności na naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i
tematach dotyczących stosunków polsko- w Niemczech
niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą Termin składania wniosków: 15.10.2016
stanowić część finansowanych projektów. W Więcej informacji:
wielu przypadkach sensowne wydaje się w http://www.pnfn.pl/pl/547.php
szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

RITA: Przemiany w regionie
RITA jest przedsięwzięciem Polsko- nowych elit i liderów zdolnych do działania na
Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz
realizowanym przez Fundację Edukacja dla społeczeństwa obywatelskiego.
Demokracji (FED).
Kraje objęte programem:
Program „Przemiany w Regionie” wspiera Projekty mogą dotyczyć następujących krademokratyczne i systemowe przemiany w jów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja,
Centralnej poprzez dzielenie się polskim do- Ukraina, Tadżykistan.
świadczeniem oraz udział w kształtowaniu
Celem programu jest wyłonienie i
dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez
partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych
Programem.
Dofinansowywane działania:
Projekty powinny przyczyniać się do
przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem. Organizacje realizujące program mają za zadanie podzielić się
polskim doświadczeniem transformacji w następujących sferach:
 problemy społeczne, socjalne;
 edukacja i wychowanie;
 rozwój przedsiębiorczości;
 dziedzictwo kulturowe;
 rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
 rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
 rozwój niezależnych i nowoczeZawarte w Informatorze informacje o programach grantowych wyszukujemy korzystając m.in. z następujących źródeł:
www.eurodesk.pl, www.ngo.pl, www.mojregion.eu, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

snych mediów.
Uprawnione podmioty:
Dofinansowanie ze środków Programu mogą
uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i organizacje powołane na podstawie umów państwokościół. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z
wymienionych powyżej krajów (możliwe są
uzasadnione merytorycznie wyjątki od tej
reguły).
Sposób składania wniosków:
Wnioski składa się wyłącznie poprzez generator wniosków online. Jeden podmiot może
złożyć maksymalnie dwa wnioski.
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wartość dofinansowania to 40
tys. zł na jeden wniosek. Wymagany jest
minimalny wkład własny w wysokości 15%
całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).
Koszty administracji i zarządzania projektem
nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej
dotacji.
Termin składania wniosków: 14.10.2016
(do godz. 16:00)
Więcej informacji w regulaminie konkursu:
http://programrita.org/wp-content/
uploads/2016/01/RITA_regulamin_2016.pdf
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Time to Move
Kampania informacyjna „Time to
Move”, organizowana przez europejską sieć dla młodzieży i osób
pracujących z młodzieżą, Eurodesk, przy wsparciu programu
Erasmus+, ma zwrócić uwagę
młodych Europejczyków na szanse czekające na nich za granicą
oraz spopularyzować źródła informacji o międzynarodowej mobilności.
Przez cały październik młodzież z
całej Europy będzie mogła uzyskać więcej informacji o ofercie
studiów, pracy, podróży lub wolontariatu za granicą oraz o źródłach wiedzy na temat Unii Euro-

pejskiej i różnego rodzaju wydarzeń międzynarodowych. Od sesji
informacyjnej do koncertu rockowego. Wydarzenia w ramach
kampanii Time to Move są różnorodne. Każdy znajdzie coś dla
siebie. W zakładce dotyczącej
Polski można znaleźć informacje
o wydarzeniach odbywających się
najbliżej swojego miejsca pobytu.

bieżąco uzupełniania o
nowe wydarzenia.

Biorąc udział w wydarzeniach Time to Move organizowanych w całej
Europie, można podzielić
się zdjęciami na Facebooku lub Instagramie używając
hashtagu
#timetomove2016 - dzięUdział w większości imprez jest ki temu zostaną opublibezpłatny, choć może wymagać kowane na stronie interwcześniejszej rejestracji. Mapę netowej akcji.
polskich i zagranicznych wydarzeń można znaleźć na stronie:
timetomove.info. Jest ona na

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - będzie łatwiej
Zgodnie z inicjatywą „budżet UE
ukierunkowany na wyniki” oraz
w myśl dążenia do lepszego stanowienia prawa, Komisja postanowiła podsumować dotychczasową działalność grupy wysokiego
szczebla ds. uproszczenia w odniesieniu do beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych.
Biurokracja bywa czynnikiem
odstraszającym małe podmioty i
przedsiębiorstwa typu start-up.
Czasem rezygnują one z możliwości oferowanych przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ze względu na związane
z nimi procedury administracyjne.
W efekcie cenny potencjał, który
mógłby przyczynić się do poprawy
konkurencyjności Europy, jest
niewykorzystany.
Z tego powodu w ubiegłym roku
Komisja powołała grupę wysokiego szczebla ds. uproszczenia, powierzając jej zadanie opracowania odpowiednich rozwiązań,
tak aby ułatwić przedsiębiorstwom
dostęp do wspomnianych funduszy.
Jak dotąd, grupa ta wydała szereg zaleceń dotyczących czterech
obszarów:
 procedur w komunikacji online;
 prostszych metod zwrotu wydatków;
 łatwiejszego dostępu do finansowania dla MŚP;

 większego wykorzystania instru- Niektóre zalecenia grupy roboczej
zostały już uwzględnione w przymentów finansowych.
gotowywanym przez Komisję
Pod koniec 2016 r. grupa skon- przeglądzie śródokresowym wiecentruje się na rozwiązaniu pro- loletnich ram finansowych. Mowa
blemu nadmiernie rygorystycznetu o:
go wdrażania przepisów, polegającego na nakładaniu na benefi-  prostszych metodach zwrotu
cjentów dodatkowych wymo- wydatków; na przykład benefigów przez władze krajowe lub cjenci nie będą już musieli uzasadniać z osobna każdej pozycji
lokalne.
kosztów, ale będą mogli skorzyKomisarz ds. polityki regionalnej
stać ze stawek ryczałtowych lub
Corina Crețu oświadczyła: Prostocen stałych w przypadku niektóta i elastyczność są kluczem do
rych kategorii kosztów, takich
sukcesu inwestycji wspieranych
jak ubezpieczenie lub czynsz;
przez fundusze strukturalne i
inwestycyjne w Europie. Musimy  promowaniu zasady jednorawspierać realizację innowacyj- zowości; dokumenty przedstanych projektów o wysokiej jakości, wiane przez beneficjentów poułatwiając dostęp do funduszy winny być przechowywane w
małym firmom i przedsiębior- formie elektronicznej, tak aby
stwom typu start-up. Oprócz tego nie musiały być powielane na
zalecenia grupy wysokiego szcze- każdym etapie realizacji projekbla stanowią materiał do rozwa- tu;
żań na temat kształtu polityki
 promowaniu efektu synergii i
spójności po 2020 r.
najlepszych praktyk, takich jak
Były wiceprzewodniczący Komisji, pojedyncze zaproszenia do
a obecnie przewodniczący grupy składania wniosków, które mowysokiego szczebla Siim Kallas głyby łączyć różne strumienie
skomentował: Należy w dalszym finansowania unijnego. Dzięki
ciągu dążyć do wyeliminowania temu MŚP mogłyby starać się o
wąskich gardeł i zapewnienia przyznanie całych pakietów
efektu synergii między fundusza- inwestycyjnych, zamiast uczestmi. Nie zawsze istnieje koniecz- niczyć w wielu indywidualnych
ność zmiany przepisów; zamiast zaproszeniach do składania
tego należy wskazać najlepsze wniosków;
praktyki i promować je w całej
 jak najpełniejszym dostosowaUnii. Taki jest cel naszej grupy.
niu wymogów dla przedsiębiorców otrzymujących po-

życzki z instrumentów finansowych wspieranych przez
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne do praktyki rynkowej. Wiązałoby się to
z uelastycznieniem tych wymogów w porównaniu z wymogami
dotyczącymi zwykłych dotacji,
na przykład potrzebna byłaby
mniejsza liczba dokumentów, a
okres ich przechowywania byłby
krótszy.
Wykorzystując zalecenia grupy,
Komisja zaproponowała też łatwiejsze łączenie środków z
Europejskim Funduszem na
rzecz Inwestycji Strategicznych
poprzez zastosowanie jednolitego
zestawu procedur obowiązujących wnioskodawcę zamiast
osobnych przepisów dla każdego
funduszu.
Dodatkowe informacje
(dostępne w j. angielskim):
 Uproszczenie europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: https://ec.europa.eu/
futurium/en/simplify-esif
 Budżet UE ukierunkowany na
wyniki: http://ec.europa.eu/
budget/budget4results/
index_en.cfm

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 2
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

