
KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

TYTUŁ 15

EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

15 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI
„EDUKACJA I KULTURA”

15 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obszarze
działalności „Edukacja i kultura” 5 48 142 942 (1) 44 227 203 (2) 53 290 548,21

15 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki
na zarządzanie wspierające obszar
działalności „Edukacja i kultura”

15 01 02 01 Personel zewnętrzny 5 4 955 206 4 532 320 6 936 650,34

15 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5 4 506 758 (3) 5 765 073 (4) 6 410 779,74

Artykuł 15 01 02 — Razem 9 461 964 10 297 393 13 347 430,08

15 01 03 Wydatki na budynki i koszty
pochodne dla obszaru działalności
„Edukacja i kultura” 5 13 490 331 12 304 567 13 945 945,75

15 01 04 Wydatki pomocnicze na działania
w obszarze działalności „Edukacja
i kultura”

15 01 04 01 Wzmocnienie działań wspólnoto-
wych w dziedzinie edukacji —
Wydatki na administrację i zarzą-
dzanie 3 630 000 700 000 339 487,—

15 01 04 02 Sokrates — Wydatki na administra-
cję i zarządzanie 3 2 727 000 3 680 000 8 066 866,07

15 01 04 04 Program Młodzież — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 1 485 000 1 560 000 3 597 610,45

15 01 04 05 Promowanie europejskich ścieżek
kształcenia zawodowego, w tym
praktyk zawodowych — Wydatki
na administrację i zarządzanie 3 125 000 p.m. (5) 170 649,08

15 01 04 06 Leonardo da Vinci — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 1 773 000 2 740 000 6 417 048,82

(1) Środki w wysokości 511 745 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 82 018 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 759 900 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 14 242 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(5) Środki w wysokości 125 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

15 01 04 07 Program ramowy na rzecz kultury
— Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 504 000 1 000 000 1 542 214,14

15 01 04 11 Integracja europejska na uniwersyte-
tach — Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 10 000 180 000 497 321,—

15 01 04 12 Działania na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 300 000 450 000 621 822,—

15 01 04 14 Erasmus Mundus — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 459 000 740 000 567 091,57

15 01 04 15 eLearning — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 3 333 000 360 000 922 760,42

15 01 04 16 Europejski Rok Edukacji przez
Sport — Wydatki na administrację
i zarządzanie 3 — p.m. 334 290,96

15 01 04 20 Wizyty w Komisji — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 630 000 700 000

15 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,
Polityki Audiowizualnej i Kultury —
Subwencja na programy z działu 3 3 25 430 000 18 540 000

15 01 04 32 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego
— Subwencja na programy
z działu 5 5 650 000 650 000 0,—

Artykuł 15 01 04 — Razem 35 056 000 31 300 000 23 077 161,51

15 01 60 Zakup informacji

15 01 60 01 Zasoby biblioteczne, subskrypcje,
zakup i konserwacja książek 5 2 650 000 2 400 000 2 433 000,—

Artykuł 15 01 60 — Razem 2 650 000 2 400 000 2 433 000,—

Rozdział 15 01 — Razem 108 801 237 100 529 163 106 094 085,55
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze działalności „Edukacja i kultura”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

48 142 942 (1) 44 227 203 (2) 53 290 548,21

(1) Środki w wysokości 511 745 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 82 018 euro ujęto w rozdziale 31 01.

15 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności „Edukacja i kultura”

15 01 02 01 Personel zewnętrzny

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

4 955 206 4 532 320 6 936 650,34

15 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

4 506 758 (1) 5 765 073 (2) 6 410 779,74

(1) Środki w wysokości 759 900 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 14 242 euro ujęto w rozdziale 31 01.

15 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne dla obszaru działalności „Edukacja i kultura”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

13 490 331 12 304 567 13 945 945,75

15 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności „Edukacja i kultura”

15 01 04 01 Wzmocnienie działań wspólnotowych w dziedzinie edukacji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

630 000 700 000 339 487,—

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 01 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 01 09.

15 01 04 02 Sokrates — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 727 000 3 680 000 8 066 866,07

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 02 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 04 Program Młodzież — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 485 000 1 560 000 3 597 610,45

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 15 05 01.

15 01 04 05 Promowanie europejskich ścieżek kształcenia zawodowego, w tym praktyk zawodowych — Wydatki na administrację
i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

125 000 p.m. (1) 170 649,08

(1) Środki w wysokości 125 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 03 01 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 06 Leonardo da Vinci — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 773 000 2 740 000 6 417 048,82

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna
Patrz: pozycja 15 03 01 02.

15 01 04 07 Program ramowy na rzecz kultury — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

504 000 1 000 000 1 542 214,14

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna
Patrz: pozycja 15 04 02 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 11 Integracja europejska na uniwersytetach — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

10 000 180 000 497 321,—

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 02 01 01.

15 01 04 12 Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

300 000 450 000 621 822,—

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 06 01 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 14 Erasmus Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

459 000 740 000 567 091,57

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna
Patrz: pozycja 15 02 02 05.

15 01 04 15 eLearning — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

333 000 360 000 922 760,42

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna
Patrz: pozycja 15 02 02 04.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 16 Europejski Rok Edukacji przez Sport — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

— p.m. 334 290,96

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na dokończenie działań związanych z Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Patrz: pozycja 15 05 04.

15 01 04 20 Wizyty w Komisji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

630 000 700 000

Uwagi

Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osią-
gnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc
techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom
na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach.

Podstawa prawna

Patrz: artykuł 15 06 05.

15 01 04 30 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Polityki Audiowizualnej i Kultury — Subwencja na programy z działu 3

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

25 430 000 18 540 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego i poniesionych w związku z udziałem tej agencji w zarządzaniu programami objętymi podpunktem 3 perspektywy
finansowej.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 30 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Plan zatrudnienia Agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dzie-
dzinie kształcenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33), ostatnio zmieniona rozporządzeniem
(WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca drugi etap wspólnoto-
wego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates” (Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem
Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000”
(Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 626/2004/WE (Dz.U. L 99 z 3.4.2004, str. 3).

Decyzja nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań „Młodzież” (Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1), ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004
(Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1).

Decyzja nr 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. ustanawiająca program poprawy jakości
w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus
Mundus) (2004–2008) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1).

Decyzja nr 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. przyjmująca wieloletni program
(2004–2006) w celu skutecznej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia ogólnego
i szkolenia zawodowego w Europie (Program „eLearning”) (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9).

Decyzja Rady 2004/100/WE z dnia 26 stycznia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań na rzecz promowania
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa obywatelskiego) (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 6).

Decyzja nr 626/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca decyzję nr 508/2000/WE usta-
nawiającą program „Kultura 2000” (Dz.U. L 99 z 3.4.2004, str. 3).

Decyzja nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań na rzecz promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obsza-
rze edukacji i szkolenia (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 31).

15.3.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/799



KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 04 (ciąg dalszy)

15 01 04 32 Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z działu 5

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

650 000 650 000 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków operacyjnych Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowi-
zualnego poniesionych w związku z udziałem tej agencji w zarządzaniu programami objętymi podpunktem 5 perspektywy
finansowej.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA, zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych zgodnie z artykułem 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą do udostępnienia odpowiednich
środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi inte-
gralną część budżetu ogólnego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku, jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

Plan zatrudnienia Agencji jest określony w części C „Personel” ogólnego zestawienia dochodów (tom 1).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną
powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1).

Decyzja Rady 2004/100/WE z dnia 26 stycznia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań na rzecz promowania
aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa obywatelskiego) (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 6).

Decyzja nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 24).

Decyzja nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiająca wspólnotowy program
działań wspierających organy działające na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 40).

Decyzja Komisji 2005/56/WE z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sek-
tora Audiowizualnego dla zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35).
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KOMISJA
TYTUŁ 15 — EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ 15 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „EDUKACJA I KULTURA” (ciąg dalszy)

15 01 60 Zakup informacji

15 01 60 01 Zasoby biblioteczne, subskrypcje, zakup i konserwacja książek

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 650 000 2 400 000 2 433 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— zakupu książek, dokumentów i innych publikacji niebędących periodykami, aktualizacji istniejących tomów i zakup elek-
tronicznych urządzeń do identyfikacji potrzebnych wydziałom Komisji,

— kosztów opraw i innych wydatków koniecznych do konserwacji książek i publikacji,

— wydatków na prenumeratę gazet, periodyków, dzienników oficjalnych, dokumentów parlamentarnych, statystyk dotyczą-
cych handlu zagranicznego, biuletynów agencji prasowych i różnych innych publikacji specjalistycznych w formie papie-
rowej lub elektronicznej.

Nie obejmują wydatków poniesionych przez:

— ośrodki Wspólnego Centrum Badawczego, dla których wydatki wpisano w artykule 01 05 odpowiednich tytułów,

— biur wspólnotowych, dla których wydatki wprowadzono w pozycji 16 01 03 02,

— podobnych kosztów poniesionych poza Wspólnotą wprowadzonych w pozycji 01 03 02 odpowiednich tytułów.

Dochody przeznaczone na ten cel, w myśl art. 18 ust. 1 lit. e)–j) rozporządzenia finansowego, szacuje się na 10 000 EUR.
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