
KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

02 02 KONKURENCYJNOŚĆ, POLITY-
KA PRZEMYSŁOWA, INNOWA-
CJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

02 02 01 Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji —
Program na rzecz przedsiębior-
czości i innowacji 1.1 114 245 500 (1) 97 900 000 111 100 000 28 500 000

02 02 02 Uzupełnienie prac związanych
z konkurencyjnością, innowacyj-
nością i przedsiębiorczością

02 02 02 01 Uzupełnienie prac nad polityką
konkurencyjności przemysłowej
Unii Europejskiej 1.1 3 100 000 3 100 000 3 060 000 5 395 000 8 905 527,90 4 929 954,67

02 02 02 02 Dokończenie i uzupełnienie prac
nad programem na rzecz przed-
siębiorstw i przedsiębiorczości,
w szczególności na rzecz ma-
łych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) 1.1 p.m. 5 800 000 p.m. 13 661 000 26 375 268,67 18 486 429,77

Artykuł 02 02 02 — Razem 3 100 000 8 900 000 3 060 000 19 056 000 35 280 796,57 23 416 384,44

02 02 03 Poprawa warunków środowiska
gospodarczego małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)

02 02 03 01 Konsolidacja rynku wewnętrzne-
go — Projekt pilotażowy „Współ-
praca i tworzenie sieci
małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP)” 1.1 p.m. 2 500 000 p.m. 2 000 000 5 983 626,15 0,—

02 02 03 02 Wsparcie dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) w nowym
otoczeniu finansowym 1.1 p.m. 3 500 000 p.m. 2 000 000 7 000 000,— 1 000 000,—

02 02 03 03 Projekt pilotażowy — Przekazy-
wanie kompetencji poprzez sys-
tem mentorski
w małych i średnich przedsiębior-
stwach (MŚP) 1.1 p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 2 992 450,— 0,—

02 02 03 04 Program „Erasmus” dla młodych
przedsiębiorców 1.1 3 000 000 2 000 000 3 000 000 1 500 000

Artykuł 02 02 03 — Razem 3 000 000 10 000 000 3 000 000 7 500 000 15 976 076,15 1 000 000,—

02 02 05 Program na rzecz małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP)
w ramach rozszerzenia

02 02 05 01 Program na rzecz małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MŚP) w ra-
mach rozszerzenia 1.1 p.m. 500 000 p.m. 1 000 000 0,— 491 243,70

(1) Środki w wysokości 12 054 500 euro ujęto w rozdziale 40 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

02 02 05 05 Projekt pilotażowy — Działania
promujące współpracę i partner-
stwo między mikro-, mały-
mi i średnimi przedsiębiorstwami 1.1 p.m. 2 000 000 2 000 000 p.m.

Artykuł 02 02 05 — Razem p.m. 2 500 000 2 000 000 1 000 000 0,— 491 243,70

02 02 06 Projekt pilotażowy — „Regiony
wiedzy” 1.1 p.m. 100 000 p.m. 550 000 0,— 420 368,12

02 02 07 Działania w sektorze gospodarki
społecznej (spółdzielnie, towarzy-
stwa wzajemne, stowarzysze-
nia i fundacje) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

02 02 08 Europejskie Modelowe Ośrodki
Turystyczne 1.1 2 500 000 2 500 000 1 000 000 850 000 361 317,66 550,—

02 02 09 Działania przygotowawcze: Unia
Europejska i jej rola w zglobali-
zowanym świecie 1.1 p.m. 1 500 000 5 000 000 1 000 000

02 02 10 Projekt pilotażowy — Transfer
technologii 1.1 p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000

02 02 11 Działania przygotowawcze —
Usługi operacyjne GMES 1.1 3 000 000 3 000 000

02 02 12 Projekt pilotażowy — Ułatwienie
rzemieślnikom i małym przedsię-
biorstwom budowlanym uzyska-
nia ubezpieczeń w dążeniu do
zachęcania do innowacyjno-
ści i promowania technologii
ekologicznych w Unii Europej-
skiej 1.1 1 500 000 1 000 000

Rozdział 02 02 — Ogółem 127 345 500 127 400 000 127 160 000 60 456 000 51 618 190,38 25 328 546,26

02 02 01 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

114 245 500 (1) 97 900 000 111 100 000 28 500 000

(1) Środki w wysokości 12 054 500 euro ujęto w rozdziale 40 02.

Uwagi

Środki te mają służyć poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
promowaniu innowacji, w tym innowacji ekologicznych, i wsparciu przedsiębiorstw oraz reform administracyjnych i gospo-
darczych związanych z innowacjami.
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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 01 (ciąg dalszy)

Działania związane z innowacjami ekologicznymi mogą obejmować wsparcie wdrażania technologii środowiskowych i działań
na rzecz innowacji ekologicznych; budowanie sieci i grup innowacji ekologicznych, publiczno-prywatnych spółek w zakresie
innowacji ekologicznych oraz rozwijanie innowacyjnych usług gospodarczych, ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicz-
nych; udoskonalenie sieci innowacji ekologicznych; ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicznych; wspieranie nowe-
go i zintegrowanego podejścia do innowacji ekologicznych w takich dziedzinach, jak zarządzanie środowiskiem i przyjazne dla
środowiska projektowanie produktów, procesów i usług, uwzględniając ich cały cykl życia.

Wspólnota zapewni wsparcie dla projektów związanych z pierwszymi zastosowaniami bądź powielaniem w warunkach ryn-
kowych innowacyjnych lub dotyczących innowacji ekologicznych technik, produktów lub praktyk istotnych dla Wspólnoty,
które zostały już z powodzeniem zademonstrowane od strony technicznej, lecz ze względu na pozostałe ryzyko nie zdołały
jeszcze znacząco wejść na rynek. Przeznaczone będą do promowania ich szerszego stosowania w państwach uczestniczą-
cych i ułatwiania ich wchodzenia na rynek.

Do wdrażanych środków należą w szczególności:

— sieci łączące różne zainteresowane strony,

— projekty zastosowań w warunkach rynkowych i inne środki wsparcia na rzecz wdrażania innowacji,

— analizy i tworzenie polityki oraz jej koordynowanie z polityką krajów uczestniczących,

— wymiana i rozpowszechnianie informacji, podnoszenie świadomości,

— wsparcie wspólnych działań państw członkowskich lub regionów,

oraz inne środki objęte Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji.

W przypadku projektów w zakresie turystyki należy zwrócić szczególną uwagę na tworzenie sieci współpracy w dziedzinie
zrównoważonej turystyki, uwzględniając ekologiczne i bezpieczne sposoby przemieszczania się (tzw. soft mobility), ochronę śro-
dowiska naturalnego, edukację na temat dziedzictwa kulturowego, a także włączenie do turystyki zasad Agendy 21. Szlak że-
laznej kurtyny powinien być promowany jako przykład ekologicznych i bezpiecznych sposobów przemieszczania się
w turystyce oraz symbol zjednoczenia Europy.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną 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 zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Każdy dochód z wkładów osób trzecich wprowadzony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów będzie stanowił podstawę udo-
stępnienia dodatkowych środków, które zostaną wprowadzone w niniejszej pozycji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Wzywa się Komisję o udzielenie informacji na temat już podjętych lub przewidzianych działań, mających na celu przezwycię-
żenie trudności związanych z wykorzystaniem środków. Informacje te powinny zostać przedstawione podczas zbliżających się
spotkań trójstronnych. Jest to zgodne ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego i Komisji w celu zapewnienia właści-
wego wdrożenia budżetu (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 597).

Podstawa prawna

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy
na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).
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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 02 Uzupełnienie prac związanych z konkurencyjnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością

02 02 02 01 Uzupełnienie prac nad polityką konkurencyjności przemysłowej Unii Europejskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 100 000 3 100 000 3 060 000 5 395 000 8 905 527,90 4 929 954,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— kosztów uczestnictwa Wspólnoty w Centrum WE-Japonia ds. Współpracy Przemysłowej,

— kosztów uczestnictwa Wspólnoty w kilku międzynarodowych grupach badawczych,

— rozliczenie zobowiązań podjętych w ramach dawnej pozycji 02 02 01 01.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 91/179/EWG z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Mie-
dzi (Dz.U. L 89 z 10.4.1991, s. 39).

Decyzja Rady 91/537/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds.
Niklu (Dz.U. L 293 z 24.10.1991, s. 23).

Decyzja Rady 92/278/EWG z dnia 18 maja 1992 r. potwierdzająca konsolidację Centrum WE-Japonia ds. Współpracy Prze-
mysłowej (Dz.U. L 144 z 26.5.1992, s. 19).

Decyzja Rady 96/413/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie wdrożenia wspólnotowego programu działań na rzecz wzmoc-
nienia konkurencyjności przemysłu europejskiego (Dz.U. L 167 z 6.7.1996, s. 55).

Decyzja Rady 2001/221/WE z dnia 12 marca 2001 r. dotycząca udziału Wspólnoty w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds.
Ołowiu i Cynku (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 21).

Decyzja Rady 2002/651/WE z dnia 22 lipca 2002 r. dotycząca udziału Wspólnoty w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds.
Kauczuku (Dz.U. L 215 z 10.8.2002, s. 13).

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe pro-
cedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi
oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE)
nr 1394/2007 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).

Decyzja Komisji 2006/77/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Ener-
gii i Środowiska (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, s. 43).

02 02 02 02 Dokończenie i uzupełnienie prac nad programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 5 800 000 p.m. 13 661 000 26 375 268,67 18 486 429,77

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie zobowiązań podjętych w ramach poprzedniego Wieloletniego programu na rzecz przed-
siębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 02 (ciąg dalszy)

02 02 02 02 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady z państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów 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 in-
tegralną 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 zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 89/490/EWG z dnia 28 lipca 1989 r. w sprawie poprawy warunków dla przedsiębiorczości i wspierania rozwoju
przedsiębiorstw we Wspólnocie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 239 z 16.8.1989, s. 33).

Decyzja Rady 91/319/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. weryfikująca program na rzecz poprawy warunków dla przedsiębior-
czości i wspierania rozwoju przedsiębiorstw we Wspólnocie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 175
z 4.7.1991, s. 32).

Decyzja Rady 93/379/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wieloletniego programu środków wspólnotowych na rzecz
obszarów priorytetowych i zapewnienia ciągłości i konsolidacji polityki ds. przedsiębiorstw we Wspólnocie, w szczególności
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 161 z 2.7.1993, s. 68).

Decyzja Rady 97/15/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie trzeciego wieloletniego programu dla małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) w Unii Europejskiej (1997–2000) (Dz.U. L 6 z 10.1.1997, s. 25).

Decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przed-
siębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84), os-
tatnio zmieniona decyzją nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 14).

Decyzja nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE
w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 268 z 16.8.2004, s. 3).

Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję
Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 289 z 3.11.2005, s. 14).

02 02 03 Poprawa warunków środowiska gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

02 02 03 01 Konsolidacja rynku wewnętrznego — Projekt pilotażowy „Współpraca i tworzenie sieci małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)”

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 2 500 000 p.m. 2 000 000 5 983 626,15 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wcześniejszych zobowiązań umownych odnoszących się do tego projektu pilotażowe-
go, którego celem jest promowanie działań w dziedzinie współpracy i tworzenia sieci przedsiębiorstw w regionach przygra-
nicznych starych i nowych państw członkowskich.
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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 03 (ciąg dalszy)

02 02 03 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 03 02 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w nowym otoczeniu finansowym

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 3 500 000 p.m. 2 000 000 7 000 000,— 1 000 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie zobowiązań umownych odnoszących się do tego działania przygotowawczego, którego
celem jest pomoc instytucjom kredytowym w rozwoju ich operacji kredytowych skierowanych do MŚP.

Podstawa prawna

Działanie przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 03 03 Projekt pilotażowy — Przekazywanie kompetencji poprzez system mentorski w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 2 000 000 p.m. 2 000 000 2 992 450,— 0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wcześniejszych zobowiązań umownych odnoszących się do tego projektu pilotażowe-
go, którego celem jest określenie zasad rozszerzonego systemu mentorskiego, obejmującego przekazywanie wiedzy i najważ-
niejszych kompetencji niezbędnych do udanego przekazania/przejęcia przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 03 (ciąg dalszy)

02 02 03 04 Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 000 000 2 000 000 3 000 000 1 500 000

Uwagi

Działanie to powinno zapewnić wymianę i wzmocnienie doświadczeń na szczeblu europejskim dla dobra młodych przedsię-
biorców i potencjalnych młodych przedsiębiorców, dzięki wdrożeniu stażów i szkoleń w MŚP kluczowych lub dodatkowych
sektorów. Działanie powinno opierać się na wstępnej analizie popytu (tj. młodzi przedsiębiorcy i potencjalni przedsiębior-
cy) i podaży (tj. MŚP) badającej istniejące potrzeby. Szkolenia młodych przedsiębiorców powinny mieć na celu stymulowanie
wymiany doświadczeń i poszerzanie rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie pomysłów biznesowych. Powinny promować
tworzenie sieci współpracy między młodymi przedsiębiorcami ponad granicami państwowymi i zachęcać do tworzenia part-
nerstw umożliwiających dzielenie się wiedzą w kluczowych sektorach i większe umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Należy
umożliwić prowadzenie działań wspierających (wsparcie na naukę języków i kursy z zakresu europejskiego prawa umów i pra-
wa handlowego, wspólnego rynku, norm europejskich, europejskich narzędzi wspierających, a także lokalnych warunków
dla przedsiębiorczości). Odpowiednie organy przedstawicielskie (izby handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia rzemieślnicze)
powinny przyczynić się do wsparcia, koordynacji i promocji tego programu na szczeblu krajowym.

Projekt pilotażowy mający na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz trwałości MŚP oraz bardzo małych firm. Jego celem
jest zapewnienie bliższej współpracy między państwami członkowskimi z myślą o określeniu zasad rozszerzonego
systemu mentorskiego, obejmującego przekazywanie wiedzy i najważniejszych kompetencji niezbędnych do udanego przeka-
zania własności przedsiębiorstwa. Projekt pilotażowy będzie ponadto miał za cel zapewnienie wymiany doświadczeń na
szczeblu europejskim między młodymi przedsiębiorcami (właścicielami lub administratorami MŚP, małych firm i przedsię-
biorstw rzemieślniczych) dzięki wdrożeniu stażów i szkoleń w MŚP kluczowych lub dodatkowych sektorów. Wsparcie oraz pro-
mocja tego programu zostaną zapewnione przez odpowiednie organy przedstawicielskie (izby handlowe i przemysłowe oraz
stowarzyszenia rzemieślnicze). Osobami korzystającymi będą młodzi przedsiębiorcy (właściciele i administratorzy MŚP, ma-
łych firm oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych) będący na początkowym etapie rozwoju swej działalności lub tacy, którzy pla-
nują przekazanie przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 05 Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach rozszerzenia

02 02 05 01 Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach rozszerzenia

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 500 000 p.m. 1 000 000 0,— 491 243,70

Uwagi

Środki te mają pokrywać umowy wynikające z finansowania lub częściowego finansowania konkretnych narzędzi wdrażania
niniejszego projektu pilotażowego dla przygotowania ram prawnych dla finansowania programu wspierania współpracy hand-
lowej i partnerskiej między MŚP z obecnych państw członkowskich i krajów kandydujących oraz z krajów, które będą grani-
czyć z Unią po jej powiększeniu, jako części przygotowań do poszerzenia.
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 05 (ciąg dalszy)

02 02 05 01 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 05 05 Projekt pilotażowy — Działania promujące współpracę i partnerstwo między mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 2 000 000 2 000 000 p.m.

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na promowanie współpracy i partnerstwa między mikro-, małymi i średnimi przedsiębior-
stwami, celem zwiększenia ich zdolności negocjacyjnych oraz wzmocnienia ich pozycji rynkowej.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 06 Projekt pilotażowy — „Regiony wiedzy”

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 100 000 p.m. 550 000 0,— 420 368,12

Uwagi

Środki te mają pokrywać umowy wynikające z finansowania lub częściowego finansowania konkretnych narzędzi wdrażania
tego projektu pilotażowego dla wspierania działań eksperymentalnych na szczeblu terytorialnym, mając na względzie utwo-
rzenie „regionów wiedzy” w zakresie rozwoju technicznego i współpracy między uniwersytetami a regionalnymi ośrodkami ba-
dawczymi, w celu promowania integracji regionów Europy.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 07 Działania w sektorze gospodarki społecznej (spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i fundacje)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Uwagi

Artykuł ten ma pokrywać wydatki poniesione na projekty mające na celu ocenę potencjału zaangażowania spółdzielni, towa-
rzystw wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji oraz poprawy ich dostępu do działań Wspólnoty.

Środki na pokrycie płatności mają pokrywać obowiązki Komisji wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

02 02 08 Europejskie Modelowe Ośrodki Turystyczne

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 500 000 2 500 000 1 000 000 850 000 361 317,66 550,—

Uwagi

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na wartość, różnorodność i wspólne cechy europejskich atrakcji turystycznych i pro-
mowanie atrakcji, w przypadku których dążenie do wzrostu gospodarczego idzie w parze z zapewnieniem równowagi pod
względem społecznym, kulturalnym i ochrony środowiska. Inicjatywa ta pomoże także obywatelom Europy w lepszym po-
znaniu się.

Projekt ma na celu:

— upowszechnienie wiedzy o nowych modelowych ośrodkach turystycznych Europy, zwłaszcza tych mniej znanych,

— zwiększenie świadomości zróżnicowania i jakości atrakcji turystycznych w Europie,

— promowanie wszystkich państw i regionów europejskich,

— wspomaganie bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystycznego, zwalczanie sezonowego charakteru turystyki,
osiągnięcie równowagi poprzez skierowanie ruchu turystycznego do mniej znanych miejsc,

— nagradzanie zrównoważonych form turystyki,

— stworzenie platformy wymiany wzorców na szczeblu europejskim,

— wspieranie tworzenia sieci nagrodzonych ośrodków turystycznych, co mogłoby skłonić inne ośrodki do przyjęcia modelu
zrównoważonego rozwoju turystyki.

Co roku atrakcje turystyczne w państwach członkowskich będą uznawane za Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy według
wybranej tematyki. Kraje kandydujące również będą zapraszane do udziału w tym procesie.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
Odpowiada ono inicjatywie podjętej przez Parlament Europejski w ramach budżetów na lata 2006 i 2007 w celu promowania
europejskich atrakcji turystycznych.
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 09 Działania przygotowawcze: Unia Europejska i jej rola w zglobalizowanym świecie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 1 500 000 5 000 000 1 000 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na finansowanie inicjatyw mających na celu pozytywną reakcję na wyzwania globalizacji i wzmoc-
nienie możliwości Unii w kluczowych obszarach, takich jak badania, innowacje, wyobraźnia, działania innowacyjne dla MŚP,
kształcenie ustawiczne i edukacja, jak również działania ułatwiające wdrożenie dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36), oparte na
następujących kryteriach:

— europejska wartość dodana,

— uznanie walorów i inwestowanie w tradycyjną wiedzę i umiejętności,

— skierowanie na rozwój i konkurencyjność.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 10 Projekt pilotażowy — Transfer technologii

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000

Uwagi

Artykuł ten przewidziany jest na pokrycie projektu pilotażowego, który będzie finansował działania związane z transferem tech-
nologii na uniwersytetach, w organizacjach zajmujących się badaniami naukowymi lub w MŚP. Będzie się on koncentrował na
finansowaniu projektów, których celem jest komercjalizacja własności intelektualnej za pośrednictwem licencji lub w ramach
porozumień dotyczących przeniesienia, porozumień o współpracy lub poprzez tworzenie form pokrewnych typu spin-off.

Podstawa prawna

Program pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 11 Działania przygotowawcze — Usługi operacyjne GMES

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

3 000 000 3 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te przewidziane są na pokrycie stopniowej realizacji usług operacyjnych w zakresie Globalnego monitoringu środowi-
ska i bezpieczeństwa (GMES), które rozpoczną się od organizacji i utworzenia usługi operacyjnej „szybkiego odwzorowania”
w sytuacjach zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli. Pozwoli to na realizację badań w obszarze usług szybkiego odwzorowa-
nia na potrzeby organów odpowiedzialnych za ochronę ludności i pomocy humanitarnej w fazie pomocy w sytuacjach
kryzysowych.

Usługa ta utworzona jest po to, aby wspierać działania organów ochrony ludności, podmiotów pomocy humanitarnej i innych
potencjalnych użytkowników w Europie i poza jej granicami. Użytkownicy ci będą mieli dostęp do referencyjnego odwzoro-
wania oraz szybkiego odwzorowania oceny terenów objętych kryzysem, w ciągu odpowiednio 6 i 24 godzin od zaistnienia sy-
tuacji katastrofy czy kryzysu. Usługi w ramach tego działania przygotowawczego będą dostępne dla służb Komisji w ramach
przyszłej struktury zarządzania.

Ma to mieć kluczowe znaczenie w związku ze stopniową zmianą charakteru wszystkich usług GMES z działań czysto badaw-
czych na innowacje rynkowe.

Podstawa prawna

Działania przygotowawcze w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).

02 02 12 Projekt pilotażowy — Ułatwienie rzemieślnikom i małym przedsiębiorstwom budowlanym uzyskania ubezpieczeń w dąże-
niu do zachęcania do innowacyjności i promowania technologii ekologicznych w Unii Europejskiej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 500 000 1 000 000

Uwagi

Rozwój gospodarki sektora energooszczędnego i energii ze źródeł odnawialnych w pierwszym rzędzie dotyczy sektora budow-
lanego. Z liczbą 2,5 mln przedsiębiorstw, obrotami przekraczającymi 1 200 mld EUR i 12 milionami osób zatrudnionych, z cze-
go 9,7 mln stanowią pracownicy, sektor budowlany przyczynia się do osiągnięcia 10 % PKB Unii Europejskiej. 99 % MŚP
(poniżej 250 pracowników) osiąga 78 % obrotów sektora. Upowszechnianie w przemyśle konstrukcyjnym technologii ekolo-
gicznych i innowacyjnych z punktu widzenia ekologii uzależnione jest jednakże od kilku ograniczeń: dodatkowych kosztów,
dostępności produktów, popytu konsumentów, stopnia wykwalifikowania przedsiębiorstw.

Inna, główna przeszkoda utrudniająca upowszechnianie tych technologii wynika z dostępu do ubezpieczeń przedsiębiorstw,
zwłaszcza najmniejszych, które w Europie stanowią przeszło 90 % przedsiębiorstw sektora budowlanego. Z powodów zwią-
zanych przede wszystkim z rozmiarem i zdolnością finansową małe przedsiębiorstwa przeżywają trudności w znalezieniu ubez-
pieczycieli, którzy objęliby ubezpieczeniem prace budowlane lub remontowe prowadzone z użyciem tych nowych technologii
(słoneczna, fotowoltaiczna, geotermiczna …). Hamuje to w konkretny sposób popularyczaję ekotechnologii przez małe przed-
siębiorstwa, które same odpowiedzialne są przecież za 60 % produkcji w Europie. Należy zatem stwierdzić, że trudności, jakich
doświadczają rzemieślnicy i małe przedsiębiorstwa budowlane w znalezieniu ubezpieczycieli dla tych nowych technologii eko-
logicznych, stanowią przeszkodę dla szerszego ich upowszechnienia.
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ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

02 02 12 (ciąg dalszy)

Unia Europejska powinna zatem przewidzieć instrument umożliwiający skuteczne wsparcie małych przedsiębiorstw, które
w sektorze budowlanym są niezastąpionymi podmiotami, by Unii Europejskiej udało się osiągnąć cele w zakresie rozwoju wy-
korzystania energii odnawialnych (20 % udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii
do 2020 r.).

Niniejszy projekt ma na celu przygotowanie finansowego instrumentu wspólnotowego umożliwiającego małym przedsiębior-
stwom budowlanym — przez krótki okres czasu — łatwiejszy dostęp do ubezpieczeń budowlanych pod warunkiem wykorzy-
stywania w wykonywanych pracach technologii ekologicznych.

Linia budżetowa, której operacyjne zarządzanie można by powierzyć EFI, powinna zawierać ścisłą specyfikację, przewidującą
udostępnienie środków dla pewnych towarzystw ubezpieczeniowych w celu ułatwienia udzielania przez nie gwarancji przed-
siębiorstwom budowlanym wykorzystującym ekotechnologie. Niniejszy projekt byłby zatem oparty na tym samym modelu, co
istniejące już na poziomie wspólnotowym mechanizmy wsparcia rozwoju MŚP oraz innowacyjności (kapitał
spekulacyjny/gwarancja pożyczki).

Nie chodzi oczywiście o to, by przedsiębiorstwo rzemieślnicze bezpośrednio korzystało z funduszy europejskich, ale o udo-
stępnienie ich poprzez system gwarancji, dodatkowe zabezpieczenie lub asekurację. Instrument, który ma na celu ułatwienie
uzyskania przez małe przedsiębiorstwa ubezpieczeń budowlanych, można by obwarować następującymi warunkami:

— zarezerwowaniem go dla przedsiębiorstw, których rozmiar i obroty nie przekraczają pewnego progu,

— zarezerwowaniem go dla pewnych rodzajów prac (związanych z technologiami ekologicznymi) oraz dla pewnych rynków
lub budów o ograniczonym rozmiarze,

— udostępnieniem go wyłącznie pod warunkiem ograniczonego lub ryczałtowego pokrycia w przypadku roszczenia.

Podstawa prawna

Projekt pilotażowy w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248
z 16.9.2002, s. 1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1525/2007 (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 9).
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