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Konferencja „Unia Europejska w świecie” 

„Jeśli chodzi o politykę zagraniczną 
potrzebujemy silniejszej Europy. Kry-
zys na Ukrainie i niepokojąca sytuacja 
na Bliskim Wschodzie dowiodły, jak 
ważne jest, by Europa prezentowała 
spójne stanowisko w stosunkach ze-
wnętrznych.” – to ważne słowa, które 
podkreślił Jean-Claude Juncker obej-
mując stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Europejskiej. Jaką rolę faktycz-
nie odgrywa dziś w świecie Unia Euro-

pejska? 

1 grudnia 2016 r. Punkty Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Byd-
goszcz i Toruń przy Wyższej Szkole 
Gospodarki oraz Wydział Zarządzania 
i Nauk Społecznych WSG w Inowrocła-
wiu zapraszają na konferencję „Unia 
Europejska w świecie”, podczas któ-
rej podejmiemy dyskusję wokół naj-
ważniejszych wątków i kierunków poli-
tyki zagranicznej UE oraz jej roli na 
arenie międzynarodowej. Na najistot-
niejsze pytania pomogą odpowiedzieć 
eksperci w dziedzinie politologii i prawa międzynarodowego w swoich wystąpieniach i dys-
kusjach panelowych: 
 Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych  
 Partnerstwo euroatlantyckie: tradycyjna kontynuacja czy dynamiczna zmiana? 
 Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie: (nie)doświadczenie w obliczu nowych wy-

zwań 

 Unia Europejska – Bliski Wschód i Północna Afryka: źródła i konsekwencje kryzysu  

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie młodzież 
szkolną i akademicką, przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu, organizacji pozarządo-
wych oraz mediów. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.11.2016 za pośrednictwem formula-

rza na adres europedirect-torun@byd.pl lub europedirect-bydgoszcz@byd.pl. 

Termin i miejsce: 
01.12.2016 r. (godz. 11:00) 
Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu 

Inowrocław, ul. Poznańska 43-45 

Program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy na www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl. 

 

 

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl


Granty Fundacji Kulczyk Foundation oferują 
wsparcie inicjatyw społecznych, których efek-
tem są inwestycje infrastrukturalne odpowia-
dające na potrzeby społeczności lokalnych. 
 
Dofinansowane działania: 
Granty w konkursie przyznawane są wyłącz-
nie na projekty infrastrukturalne, to jest 
takie, w których istotą projektu jest inwestycja 
związana z trwałym zagospodarowaniem 
przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, 
trwałych cech funkcjonalnych. 
 
Projekt infrastrukturalny powinien generować 
efekty społeczne i z myślą o nich powinny być 
formułowane wnioski. Należy w nich określić 
zakładane efekty i działania, które do nich 
doprowadzą. Zorientowanie projektu na real-
ną zmianę społeczną, współpraca ze społecz-
nością lokalną – to jedne z 10 kategorii ocen 
składanych wniosków. 
 
Kto może aplikować: 
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, insty-
tucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Budżet: 
Budżet tej edycji programu wynosi 100 000 zł. 
Maksymalna kwota przyznanego grantu to 25 
000 zł. 
 

Termin składania wniosków: 31.12.2016 r. 
 
Więcej informacji: 
Fundacja Kulczyk Foundation 

http://www.kulczykfoundation.org.pl/ 
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 
tel.: +48225223131 
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Granty na infrastrukturę zorientowaną społecznie 

GGRANTYRANTY, , PROGRAMYPROGRAMY, , KONKURSYKONKURSY  --  NAJBLIŻSZENAJBLIŻSZE  TERMINYTERMINY  

Zawarte 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 

Program Małych Grantów Funduszu Wy-
szehradzkiego wspiera finansowo projekty 
rozwijające współpracę krajów z Grupy Wy-
szehradzkiej. 
 
Celem Funduszu jest wspierania współpracy 
Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz inte-
grację tych państw z Unią Europejską. 
 
Dofinansowane działania: 
 współpraca kulturalna (np. festiwale, publi-

kacje) 
 współpraca naukowa i badania naukowe 

(np. konferencje, publikacje, badania) 
 edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 
 wymiana młodzieży (np. sport, imprezy 

edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzie-
ci) 

 współpraca transgraniczna (np. projekty 
dwóch państw, które znajdują się na grani-
cy, w odległości 50 km od granicy) 

 promocja turystyki (np. przewodniki, prezen-
tacje, targi) 

 
Główne wymagania dotyczące projektów: 
 Wnioski o dofinansowanie projektów mogą 

składać organizacje i osoby fizyczne. 
 Preferowane są projekty, których uczestni-
cy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich 
dotacji projekty mogą obejmować co najmniej 
trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, 
tylko w przypadku projektów transgranicznych 
o grant mogą starać się dwa podmioty. Na 
stronie Funduszu znajduje się również wyszu-
kiwarka partnerów. 
 Budżet projektu nie może obejmować 
okresu dłuższego niż 6 miesięcy. 
 
Wysokość dofinansowania:  
6 000 euro (środki otrzymane z Funduszu nie 
mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów 
projektu). 
 
Najbliższy termin składania wniosków: 
01.12.2016 r.  
 
Więcej informacji: 
http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 

Kolejny termin Małych Grantów w ramach Funduszu Wyszehradzkiego 

http://www.kulczykfoundation.org.pl/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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Inicjatywa Komisji na rzecz nowych 
przedsiębiorstw (tzw. start-upów) oraz 
firm rozszerzających swoją działal-
ność (tzw. scale-upów) ma pomóc 
innowacyjnym europejskim przedsię-
biorcom w stawaniu się światowymi 
liderami. Łączy ona wszystkie możli-
wości, jakie UE już ma do zaoferowa-
nia, i kładzie nowy nacisk na inwe-
stycje kapitału wysokiego ryzyka, 
prawo dotyczące niewypłacalności 

i opodatkowanie. 

W Europie nie brakuje innowacyjnych 
pomysłów i ducha przedsiębiorczości. 
Jednak wielu nowym firmom nie 
udaje się przetrwać dłużej niż krytycz-
ne pierwsze kilka lat lub próbują one 
szukać szczęścia w kraju spoza UE, 
zamiast rozszerzać swoją działalność 
w UE liczącej 500 mln potencjalnych 
klientów. Komisja Europejska zdecy-
dowanie zamierza to zmienić, tak aby 
start-upy mogły w pełni wykorzysty-
wać swój potencjał w zakresie inno-

wacji i tworzenia miejsc pracy. 

Komisarz do spraw rynku wewnętrz-
nego, przemysłu, przedsiębiorczości i 
MŚP Elżbieta Bieńkowska stwierdzi-
ła: Obecnie start-upy nie wykorzystują 
w pełni możliwości wynikających z 
jednolitego rynku. W Europie trzeba 
uprościć zakładanie firmy i rozszerza-
nie działalności. Europa powinna stać 

się miejscem, gdzie błyskotliwe po-
mysły biznesowe mają największe 
szanse stać się dobrze prosperujący-
mi przedsiębiorstwami. Stawką jest 
tworzenie nowych miejsc pracy, inno-

wacje i konkurencyjność w Europie.  

Inicjatywa Komisji łączy szereg istnie-
jących i nowych działań na rzecz 
stworzenia bardziej spójnych ram 
prawnych mających umożliwić rozwój 
start-upów i prowadzenie działalności 

w całej Europie, a w szczególności: 

 Poprawa dostępu do finansowa-
nia: Komisja i Grupa Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego uruchomiły 
ogólnoeuropejski fundusz funduszy 
venture capital. Unia Europejska 
zapewni inwestycje bazowe o mak-
symalnej wysokości do 400 mln 
EUR, a zarządzający funduszem 
będą musieli pozyskać co najmniej 
trzy razy więcej środków ze źródeł 
prywatnych, w tym fundusze ventu-
re capital w wysokości co najmniej 

1,6 mld EUR.  

 Druga szansa dla przedsiębior-
ców: Komisja przedstawiła wniosek 
ustawodawczy w sprawie prawa 
upadłościowego. Ma on umożliwić 
restrukturyzację przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej na wczesnym etapie, 
tak aby można było zapobiec upa-

dłości oraz uniknąć zwalniania 
pracowników. Ma również ułatwić 
uczciwym przedsiębiorcom skorzy-
stanie z drugiej szansy, bez nara-
żania ich na negatywne skutki 
wynikające z niepowodzenia po-
przedniego przedsięwzięcia bizne-
sowego: po upływie maksymalnie 
trzech lat mieliby zostać w pełni 

zwolnieni ze swoich długów. 

 Uproszczone zgłoszenia podat-
kowe: Komisja opracowuje  szereg 
uproszczeń podatkowych, w tym 
niedawno przyjęty wniosek ustawo-
dawczy w sprawie wspólnej skon-
solidowanej podstawy opodatkowa-
nia osób prawnych (CCCTB), w 
którym zaproponowano wspieranie 
małych i innowacyjnych przedsię-
biorstw, które pragną rozpocząć 
działalność transgraniczną. Inne 
inicjatywy obejmują m.in. plany 
uproszczenia unijnego systemu 

VAT. 

Inicjatywa Komisji kładzie także na-
cisk na pomoc w radzeniu sobie z 
wymogami regulacyjnymi, zwiększa 
wsparcie dla innowacji poprzez refor-
my w ramach programu „Horyzont 
2020” oraz wspieranie ekosystemów 
sprzyjających przedsiębiorczości, w 
ramach których start-upy mogą na-
wiązywać kontakty z potencjalnymi 

partnerami, takimi jak inwestorzy, 
partnerzy biznesowi, uniwersytety czy 
ośrodki badawcze. Zmiany w progra-
mie „Horyzont 2020” utorują drogę do 
utworzenia Europejskiej Rady ds. 
Innowacji i przewidują wykorzystanie 
1,6 mld EUR w latach 2018-2020 w 
celu wsparcia przełomowych innowa-
cyjnych projektów realizowanych 
przez start-upy o dużym potencjale 
wzrostu. Sieć Startup Europe zosta-
nie wzmocniona, tak aby łączyła 
klastry i ekosystemy sprzyjające 
przedsiębiorczości w całej Europe. W 
2017 r. Komisja przedstawi propozy-
cje dotyczące ustanowienia jednego 
portalu cyfrowego umożliwiającego 
łatwy dostęp online do informacji 
dotyczących jednolitego rynku, proce-
dur, pomocy i porad dla obywateli i 
przedsiębiorstw. W ramach Europej-
skiej Sieci Przedsiębiorczości 
(EEN) konsultanci ds. scale-upów 
oferują specyficzne usługi doradcze 
dla przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność w zakresie możliwości 
finansowania, współpracy i dostępu 
do transgranicznych zamówień pu-
blicznych. Komisja przyjmie szereg 
środków wspierających korzystanie z 
praw własności intelektualnej przez 
MŚP oraz podejmie działania na 
rzecz lepszego dostępu start-upów do 
europejskiego rynku zamówień pu-

blicznych wartego 2 bln EUR. 

Nowe szanse dla  europejskich start -upów  

Komisja przedstawiła wczoraj kom-
pleksowy pakiet reform w celu dalsze-
go wzmacniania odporności banków 
w UE. Inicjatywa ta opiera się na 
obowiązujących przepisach unijnego 
prawa bankowego. Ma ona na celu 
dopełnienie pokryzysowego pro-
gramu prac regulacyjnych poprzez 
zapewnienie, by ramy regulacyjne 
uwzględniały wszelkie wyzwania, 
które nadal istnieją na drodze do 
osiągnięcia stabilności finansowej, 
gwarantując jednocześnie, że banki 
nadal będą mogły wspierać gospo-

darkę realną. 

Banki odgrywają kluczową rolę w 
finansowaniu gospodarki oraz wspie-
raniu wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia. Są one głównym źródłem 
finansowania dla gospodarstw domo-
wych i przedsiębiorstw. W następ-
stwie kryzysu finansowego UE prze-
prowadziła ambitną reformę systemu 
regulacji sektora finansowego, aby 
przywrócić stabilność finansową oraz 
odbudować zaufanie na rynkach. 
Przedstawione wczoraj propozycje 
mają na celu uzupełnienie tego pro-
gramu reform poprzez uwzględnienie 
pewnych nieuregulowanych dotych-

czas kwestii, które mają zasadnicze 
znaczenie dla dalszego zwiększania 
zdolności banków do przetrwania 
ewentualnych wstrząsów. Propozycje 
te stanowią również dopracowanie 
niektórych aspektów nowych ram 
regulacyjnych tam, gdzie jest to nie-
zbędne dla zwiększenia ich prowzro-
stowego charakteru i proporcjonalno-
ści w stosunku do stopnia złożoności 
struktury, rozmiaru oraz profilu dzia-
łalności banków. Obejmują one rów-
nież środki, które będą wspierały 

MŚP i inwestycje w infrastrukturę. 

Zaproponowane środki stanowią 
również element bieżących prac 
Komisji mających na celu ogranicze-
nie ryzyka w sektorze bankowym, 
które przedstawiono w komunikacie 
„Droga do utworzenia unii banko-
wej” (z listopada 2015 r.). Są one 
również zgodne z konkluzjami z po-
siedzenia Rady ECOFIN w czerwcu 
br., na którym poproszono Komisję o 
przedstawienie stosownych wniosków 
najpóźniej do końca 2016 r. We wnio-
skach przedstawiono propozycje 
zmian następujących aktów praw-

nych: 

 rozporządzenie w sprawie wy-
mogów kapitałowych (CRR) oraz 
dyrektywa w sprawie wymogów kapi-
tałowych (CRD), które zostały przyję-
te w 2013 r. i które określają wymogi 
ostrożnościowe dla instytucji kredyto-
wych (tj. banków) oraz firm inwesty-
cyjnych a także zawierają przepisy 

dotyczące zarządzania i nadzoru; 

 dyrektywa w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządko-
wanej likwidacji banków (BRRD) 
oraz rozporządzenie w sprawie 
jednolitego mechanizmu restruktu-
ryzacji i uporządkowanej likwidacji 
(SRMR), które zostały przyjęte w 
2014 r. i które określają zasady doty-
czące naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
zagrożonych upadłością, a także 
ustanawiają jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. 

Przedstawione propozycje wdra-
żają również międzynarodowe 
standardy do prawa UE, uwzględ-
niając jednocześnie europejską 
specyfikę i unikając nadmiernego 

wpływu na finansowanie gospodarki 

realnej.  

Wnioski obejmują następujące głów-

ne elementy: 

1. Środki mające na celu zwiększe-
nie odporności instytucji UE 
oraz wzmacniające stabilność 

finansową. 

2. Środki poprawiające zdolność 
banków do udzielania kredytów 
w celu wspierania gospodarki 

UE. 

3. Środki służące dalszemu zwięk-
szaniu roli banków w osiąganiu 
głębszych i bardziej płynnych 
rynków kapitałowych UE, aby 
wspierać tworzenie unii rynków 

kapitałowych.  

Dalsze reformy w systemie bankowym UE  

  



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 formal-
nej 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 sa-

me we wszystkich 28 krajach członkowskich UE. 

Głównym zadaniem, dla realizacji którego utworzona została sieć ośrodków Komisji Europejskiej, jest udzielanie ogólnych informa-
cji 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  

Opracowanie:  

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

Polub nas  
na Facebooku! 

http://www.ed.byd.pl/
http://www.ed.byd.pl
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
https://www.facebook.com/EDBydgoszcz
http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Bydgoszcz-przy-Wy%C5%BCszej-Szkole-Gospodarki/191592580880158

