
KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

13 03 EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNE-
GO I INNE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ

13 03 01 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) —
Cel 1 (2000–2006) 1.2 p.m. 2 935 275 119 p.m. 6 920 101 302 0,— 14 052 056 208,16

13 03 02 Zakończenie specjalnego
programu na rzecz poko-
ju i pojednania w Irlandii
Północnej i granicznych
hrabstwach Irlandii
(2000–2006) 1.2 p.m. 5 000 000 p.m. 32 900 225 0,— 92 559 208,89

13 03 03 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) — Cel 1
(sprzed 2000 r.) 1.2 p.m. p.m. p.m. 20 000 000 0,— 35 052 396,98

13 03 04 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) —
Cel 2 (2000–2006) 1.2 p.m. 964 346 922 p.m. 1 380 677 865 0,— 2 324 051 789,66

13 03 05 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) — Cel 2
(sprzed 2000 r.) 1.2 p.m. p.m. p.m. 5 000 000 725,86 725,86

13 03 06 Zakończenie inicjatywy
Urban (2000–2006) 1.2 p.m. 53 826 532 p.m. 50 659 160 0,— 119 028 967,18

13 03 07 Zakończenie wcześniejszych
programów — Inicjatywy
wspólnotowe
(sprzed 2000 r.) 1.2 p.m. p.m. p.m. 1 000 000 0,— 711 514,23

13 03 08 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) — Pomoc tech-
niczna i działania
innowacyjne (2000–2006) 1.2 p.m. 35 000 000 p.m. 35 000 000 0,— 25 936 794,85

13 03 09 Zakończenie programów
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) — Pomoc tech-
niczna i działania
innowacyjne (do 2000 r.) 1.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 465 007,48

13 03 10 Zakończenie innych działań
w zakresie polityki regio-
nalnej 1.2 — — — — 0,— 0,—

13 03 12 Wkład Wspólnoty do
Międzynarodowego Fundu-
szu na rzecz Irlandii 1.1 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000,— 15 000 000,—

13 03 13 Zakończenie inicjatywy
wspólnotowej Interreg III
(2000–2006) 1.2 p.m. 585 000 000 p.m. 750 000 000 0,— 1 043 621 194,50

II/550 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.3.2009



KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

13 03 14 Wsparcie dla regionów gra-
niczących z krajami kandy-
dującymi — Zakończenie
wcześniejszych programów
(2000–2006) 1.2 — p.m. — p.m.

13 03 15 Pomoc finansowa dla stwo-
rzenia organizacji ma-
łych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) na
rzecz poprawy umiejętności
pracy w sieci 1.2 — — p.m. p.m.

13 03 16 Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego — Kon-
wergencja 1.2 22 417 259 853 9 588 000 000 21 593 537 197 9 479 637 496 20 980 317 541,— 2 962 793 998,98

13 03 17 Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego — Peace 1.2 31 466 303 1 000 000 30 849 316 13 437 020 30 244 428,— 4 496 913,—

13 03 18 Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego — Konku-
rencyjność
regionalna i zatrudnienie 1.2 4 633 542 658 2 462 000 000 5 108 692 167 2 340 832 078 5 325 424 141,— 592 878 567,12

13 03 19 Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego — Euro-
pejska współpraca
terytorialna 1.2 1 028 767 359 85 000 000 1 053 228 332 401 011 239 884 635 554,— 129 987 702,98

13 03 20 Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego — Opera-
cyjna pomoc techniczna 1.2 45 000 000 25 000 000 45 000 000 20 091 462 28 622 402,57 1 290 670,10

13 03 21 Projekt pilotażowy —
Ogólnoeuropejska koordy-
nacja metod integracji Ro-
mów 1.2 5 000 000 5 000 000

13 03 22 Projekt pilotażowy — „Era-
smus dla przedstawicieli
lokalnych i regionalnych
wyłonionych w wyborach” 1.2 2 000 000 2 000 000

13 03 23 Projekt pilotażowy —
Wzmacnianie współpracy
regionalnej i lokalnej po-
przez promowanie polityki
regionalnej UE na skalę
globalną 1.2 2 000 000 2 000 000

13 03 24 Działania przygotowawcze
— Propagowanie w Europie
bardziej przyjaznego środo-
wiska dla mikrokredytów 1.2 4 000 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000

Rozdział 13 03 —
Ogółem 28 184 036 173 16 765 448 573 27 847 807 012 21 467 347 847 27 264 244 792,43 21 399 931 659,97

Uwagi

Artykuł 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 określa korekty finansowe, z których wszelkie dochody są wprowadzone
w pozycji 6 5 0 0 zestawienia dochodów. Dochód ten może zostać wykorzystany do udostępnienia dodatkowych środków,
zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego, w szczególnych przypadkach, gdy istnieje konieczność zabezpieczenia się przed
ryzykiem anulowania lub zmniejszenia wcześniej przyjętych korekt. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 przewiduje korekty
finansowe na lata 2007–2013.
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KOMISJA
TYTUŁ 13 — POLITYKA REGIONALNA

ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ (ciąg dalszy)

Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawia warunki zwrotu zaliczek, który nie powoduje zmniejszenia udziału płatności
z funduszy strukturalnych w przedmiotowym działaniu. Wszelkie dochody wynikające ze zwrotu zaliczek, wprowadzone w po-
zycji 6 1 5 7 zestawienia dochodów, zostaną wykorzystane dla udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 i 157
rozporządzenia finansowego. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawia warunki zwrotu prefinansowania na
lata 2007–2013.

Działania mające na celu zwalczanie oszustw są finansowane na podstawie artykułu 24 02 01.

Środki te mają także służyć do współfinansowania działań zmierzających do usuwania zapasów przestarzałych pestycydów.

Podstawa prawna

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 158, 159 i 161.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

Odnośne akty prawne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r.

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli z dnia 15 i 16 grudnia 2005 r.

13 03 01 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 2 935 275 119 p.m. 6 920 101 302 0,— 14 052 056 208,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z celem 1 w ramach EFRR pozostałych do uregulowania z okre-
su programowania 2000–2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

13 03 02 Zakończenie specjalnego programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii
(2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 5 000 000 p.m. 32 900 225 0,— 92 559 208,89

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie zobowiązań pozostałych do uregulowania z lat 2000–2006 w ramach specjalnego
programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii. Specjalny program na rzecz po-
koju i pojednania był kontynuowany zgodnie z wymienioną poniżej decyzją Rady Europejskiej w Berlinie o przyznaniu
500 000 000 EUR (wg cen z 1999 r.) na nowy okres obowiązywania programu (2000–2004). W związku z wnioskiem za-
wartym w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli z dni 17 i 18 czerwca 2004 r. przewidziano do przydzie-
lenia w latach 2005 i 2006 dodatkową kwotę 105 000 000 EUR w celu dostosowania działań w ramach programu do innych
programów w ramach funduszy strukturalnych, które kończą się w 2006 r. Zasada dodatkowości powinna być w pełni prze-
strzegana. Komisja musi złożyć Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne na temat tego programu.
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ (ciąg dalszy)

13 03 02 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Decyzja Komisji 1999/501/WE z dnia 1 lipca 1999 r. ustalająca przybliżony podział przydzielonych środków między państwa
członkowskie dla celu 1 funduszy strukturalnych w latach 2000–2006 (Dz.U. L 194 z 27.7.1999, s. 49), w szczególności jej
motyw 5.

Decyzja Komisji C(2005) 1721 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję C(2001) 638 w sprawie zatwierdzenia pomocy
strukturalnej Wspólnoty dla programu operacyjnego UE na rzecz pokoju i pojednania („Program PEACE II”), objętej celem 1
w Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) i w regionie przygranicznym Irlandii (Border Region).

Odnośne akty prawne

Konkluzje Rady Europejskiej w Berlinie w dniach 24 i 25 marca 1999 r., w szczególności ich ust. 44 lit. b).

Konkluzje Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r., w szczególności ich ust. 49.

13 03 03 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 1 (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 20 000 000 0,— 35 052 396,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie przez EFRR zobowiązań pozostających do uregulowania z okresu programowania
przed 2000 r. odnośnie do dawnego celu 1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4254/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 15).

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

13 03 04 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 964 346 922 p.m. 1 380 677 865 0,— 2 324 051 789,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z celem 2 w ramach EFRR, pozostałych do uregulowania z okre-
su programowania 2000–2006.
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KOMISJA
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ROZDZIAŁ 13 03 — EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI
REGIONALNEJ (ciąg dalszy)

13 03 04 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

13 03 05 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Cel 2 (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 5 000 000 725,86 725,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie finansowania w ramach trzech funduszy (EFRR, EFS i EFOGR — Sekcja Orientacji) zo-
bowiązań pozostających do uregulowania z okresów programowania sprzed 2000 r. odnośnie do dawnych celów 2 i 5b).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4254/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 15).

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

13 03 06 Zakończenie inicjatywy Urban (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 53 826 532 p.m. 50 659 160 0,— 119 028 967,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban II, pozostających do ure-
gulowania z okresu programowania 2000–2006. Inicjatywa ta koncentruje się na gospodarczej i społecznej rewaloryzacji
miast i osiedli miejskich znajdujących się w stanie kryzysowym w celu promowania zrównoważonego rozwoju miejskiego.

Kwota przejściowa równa maksymalnie 2 % budżetu przeznaczonego na tę inicjatywę zostanie zarezerwowana na finansowa-
nie pomocy technicznej. Gdy działania w ramach takiej pomocy technicznej są prowadzone z inicjatywy Komisji, finansowa-
nych może być do 100 % jej całkowitych kosztów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 28 kwietnia 2000 r. ustanawiający wytyczne inicjatywy Wspólnoty do-
tyczącej społeczno-ekonomicznej regeneracji miast oraz dzielnic w kryzysie w celu promowania zrównoważonego rozwoju
miast (Urban II) (Dz.U. C 141 z 19.5.2000, s. 8).
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13 03 07 Zakończenie wcześniejszych programów — Inicjatywy wspólnotowe (sprzed 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. 1 000 000 0,— 711 514,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań, jakie pozostały do uregulowania w związku ze zobowiązaniami EFRR w od-
niesieniu do inicjatyw Wspólnoty sprzed 2000 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4254/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 15.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4255/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 21).

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 13 maja 1992 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyjnych,
do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz regionów silnie uzależ-
nionych od przemysłu tekstylnego i odzieżowego (RETEX) (Dz.U. C 142 z 4.6.1992, s. 5).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla dotacji globalnych lub
zintegrowanych programów operacyjnych, względem których wzywa się państwa członkowskie do składania wniosków o po-
moc w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz restrukturyzacji sektora rybołówstwa (PESCA) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 1).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz terenów miej-
skich (Urban) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 6).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, o które wzywa się państwa członkowskie do wnioskowania w ramach inicjatywy Wspólnoty na
rzecz dostosowania małych i średnich przedsiębiorstw to wspólnego rynku (Inicjatywa SME) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 10).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne inicjatywy RETEX
(Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 17).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na
rzecz konwersji obrony (Konver) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 18).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na
rzecz konwersji ekonomicznej obszarów produkcji stali (Resider II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 22).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na
rzecz konwersji ekonomicznej obszarów wydobycia węgla (Rechar II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 26).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, do których zgłaszania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty pt.
„Dostosowanie siły roboczej do zmian przemysłowych” (Adapt), mającej na celu promowanie zatrudnienia oraz dostosowanie
siły roboczej do zmian przemysłowych (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 30).
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Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych lub dotacji globalnych, do których zgłaszania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty pt. „Za-
trudnienie i rozwój zasobów ludzkich”, mającej na celu promowanie wzrostu zatrudnienia głównie poprzez rozwój potencjału
ludzkiego (Employment) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 36).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz regionów najbar-
dziej oddalonych (REGIS II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 44).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla dotacji globalnych lub
zintegrowanych programów operacyjnych, względem których wzywa się państwa członkowskie do składania wniosków o po-
moc w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Leader II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 48).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 15 czerwca 1994 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyj-
nych, do których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty w zakresie rozwoju przygra-
nicznego, współpracy transgranicznej oraz wybranych sieci energetycznych (Interreg II) (Dz.U. C 180 z 1.7.1994, s. 60).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 16 maja 1995 r. ustanawiający wytyczne inicjatywy w ramach specjalne-
go programu wsparcia na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej oraz w przygranicznych hrabstwach Irlandii (Peace I)
(Dz.U. C 186 z 20.7.1995, s. 3).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyjnych, do
których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty na rzecz terenów miejskich (Urban)
(Dz.U. C 200 z 10.7.1996, s. 4).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiający zmienione wytyczne dla programów ope-
racyjnych lub dotacji globalnych, do których zgłaszania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty do-
tyczącej zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, mającej na celu promowanie wzrostu zatrudnienia głównie poprzez rozwój
potencjału ludzkiego (Dz.U. C 200 z 10.7.1996, s. 13).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiający zmienione wytyczne dla programów ope-
racyjnych lub dotacji globalnych, do których zgłaszania wzywa się państwa członkowskie w ramach inicjatywy Wspólnoty pt.
„Dostosowanie siły roboczej do zmian przemysłowych” (Adapt), mającej na celu promowanie zatrudnienia oraz dostosowanie
siły roboczej do zmian przemysłowych (Dz.U. C 200 z 10.7.1996, s. 7).

Komunikat Komisji do państw członkowskich z dnia 8 maja 1996 r. ustanawiający wytyczne dla programów operacyjnych, do
których opracowania wzywa się państwa członkowskie w ramach wspólnotowej inicjatywy Interreg dotyczącej współpracy mi-
ędzynarodowej w zakresie planowania przestrzennego (Interreg II C) (Dz.U. C 200 z 10.7.1996, s. 23).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 li-
stopada 1997 r. w sprawie specjalnego programu wsparcia na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej oraz w przygra-
nicznych hrabstwach Irlandii (1995–1999) (Peace I) (COM(97) 642 wersja ostateczna).

13 03 08 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowa-
cyjne (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 35 000 000 p.m. 35 000 000 0,— 25 936 794,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań EFRR na rzecz działań innowacyjnych i pomocy technicznej, pozostających
do uregulowania z okresu programowania 2000–2006, zgodnie z art. 22 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. Działania
innowacyjne obejmują badania, projekty pilotażowe oraz wymianę doświadczeń. Ich głównym celem jest jakościowa poprawa
jakości działań prowadzonych w ramach funduszu strukturalnego. Pomoc techniczna obejmuje działania przygotowawcze oraz
działania w zakresie monitorowania, oceny, nadzoru i zarządzania konieczne dla realizacji EFRR. Środki te mogą być w szcze-
gólności wykorzystane na pokrycie:

— wydatków na wsparcie (koszty reprezentacyjne, szkolenia, spotkania, misje),
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— wydatków na informacje i publikacje,

— wydatków na technologie informatyczne i telekomunikacyjne,

— umów o świadczenie usług i sporządzenie opracowań,

— grantów.

Środki te przeznaczone są również na finansowanie działalności partnerów w zakresie przygotowań do następnego okresu
programowania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy struk-
turalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

13 03 09 Zakończenie programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Pomoc techniczna i działania innowa-
cyjne (do 2000 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 465 007,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań podjętych we wcześniejszych okresach programowania do 2000 r.
w ramach EFRR w związku z działaniami innowacyjnymi, przygotowawczymi lub polegającymi na monitorowaniu albo oce-
nie i ze wszelką zbliżoną pomocą techniczną przewidzianą w odpowiednich rozporządzeniach. Służą one również finansowa-
niu środków wieloletnich, zwłaszcza tych zatwierdzonych i wykonywanych na mocy innych wyżej wymienionych
rozporządzeń, które nie wchodzą w zakres priorytetowych celów funduszy. Środki te zostaną wykorzystane również, w miarę
potrzeby, na pokrycie finansowania wówczas, gdy odpowiednie środki na zobowiązania nie są dostępne lub przewidziane
w programowaniu na lata 2000–2006.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2088/85 z dnia 23 lipca 1985 r. dotyczące zintegrowanych programów śródziemnomorskich
(Dz.U. L 197 z 27.7.1985, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skutecz-
ności oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi
istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 185 z 15.7.1988, s. 9).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy strukturalnych między nimi oraz z operacjami
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 1).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4254/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządze-
nia (EWG) nr 2052/88 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 374 z 31.12.1988, s. 15).

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).
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13 03 10 Zakończenie innych działań w zakresie polityki regionalnej

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— — — — 0,— 0,—

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie płatności w odniesieniu do uprzednich zobowiązań w ramach tego artykułu.

13 03 12 Wkład Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000,— 15 000 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Wspólnoty w finansowanie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii, stwo-
rzonego w ramach Porozumienia anglo-irlandzkiego z listopada 1985 r. w celu promowania postępu gospodarczo-społeczne-
go i zachęcania do nawiązywania kontaktów, dialogu i pojednania między mieszkańcami Irlandii.

Działalność prowadzona w ramach Międzynarodowego Funduszu dla Irlandii może stanowić uzupełnienie i wsparcie dla dzia-
łań promowanych w ramach programu inicjatyw dla wspomożenia procesu pokojowego w obydwu rejonach Irlandii.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzyna-
rodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006) (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzyna-
rodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2006–2010) (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 86).

13 03 13 Zakończenie inicjatywy wspólnotowej Interreg III (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 585 000 000 p.m. 750 000 000 0,— 1 043 621 194,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań, które pozostają do uregulowania w ramach inicjatywy wspólnotowej In-
terreg III dotyczącej współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej z okresu programowania na
lata 2000–2006.

Kwota przejściowa równa maksymalnie 2 % budżetu przeznaczonego na tę inicjatywę zostanie zarezerwowana na finansowa-
nie pomocy technicznej. Jeżeli pomoc techniczna udzielana jest z inicjatywy Komisji, finansowanie może sięgać 100 % całko-
witej sumy środków. Środki te są również przeznaczone na finansowanie działań podjętych przez partnerów w ramach
przygotowań do następnego okresu programowania.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na działalność transgraniczną, w szczególności w kontekście lepszej koordynacji z pro-
gramami Phare, Tacis, ISPA i MEDA.
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Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów działań koordynacyjnych w dziedzinie transgranicznej mobilności siły
roboczej i umiejętności. Właściwy akcent położony zostanie na współpracę z regionami najbardziej peryferyjnymi.

Środki te można łączyć ze środkami na współpracę transgraniczną w ramach Phare w przypadku wspólnych projektów na ze-
wnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów przygotowań do lokalnej i regionalnej współpracy między sta-
rymi i nowymi państwami członkowskimi oraz krajami kandydującymi w zakresie demokracji i rozwoju
społecznego i regionalnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999, s. 1).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji z dnia 2 września 2004 r. określający wytyczne dla inicjatywy Wspólnoty dotyczącej współpracy transeu-
ropejskiej mającej na celu wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium Europy (Interreg III) (Dz.U. C 226
z 10.9.2004, s. 2).

13 03 14 Wsparcie dla regionów graniczących z krajami kandydującymi — Zakończenie wcześniejszych programów (2000–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. — p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań, które pozostają do uregulowania w ramach projektów z okresu progra-
mowania 2000–2006 w regionach sąsiadujących z krajami kandydującymi, zgodnie z zasadami inicjatywy wspólnotowej In-
terreg III, dotyczącej współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Działania uwzględniają komunikat
Komisji na temat wpływu rozszerzenia na regiony sąsiadujące z krajami kandydującymi „Działania wspólnotowe dla regionów
przygranicznych” (COM(2001) 437 wersja ostateczna).

13 03 15 Pomoc finansowa dla stworzenia organizacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rzecz poprawy umiejętności pracy
w sieci

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— — p.m. p.m.

Uwagi

W chwili obecnej małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie dysponują infrastrukturą potrzebną do swobodnego wspierania wy-
miany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk.
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13 03 16 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Konwergencja

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

22 417 259 853 9 588 000 000 21 593 537 197 9 479 637 496 20 980 317 541,— 2 962 793 998,98

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów programów w ramach celu EFRR dotyczącego konwergencji w okresie progra-
mowania 2007–2013. Celem jest przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów po-
przez stworzenie lepszych warunków dla osiągnięcia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia. Część środków przeznaczona jest na
sfinansowanie zarządzania siecią Natura 2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 17 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Peace

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

31 466 303 1 000 000 30 849 316 13 437 020 30 244 428,— 4 496 913,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programu Peace w ramach celu dotyczącego europejskiej współpracy teryto-
rialnej EFRR.

Program Peace będzie realizowany jako program współpracy transgranicznej w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.

Celem programu Peace będzie wspieranie stabilności społecznej i gospodarczej w regionach objętych programem, w tym
w szczególności działań wspierających spójność różnych społeczności. Obszarem kwalifikującym się do programu jest całe te-
rytorium Irlandii Północnej i graniczne hrabstwa Irlandii. Program ten będzie wdrażany z pełnym poszanowaniem zasady dodat-
kowości działań w ramach funduszy strukturalnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

Odnośne akty prawne

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r.
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13 03 18 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

4 633 542 658 2 462 000 000 5 108 692 167 2 340 832 078 5 325 424 141,— 592 878 567,12

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów programów w ramach celu EFRR dotyczącego konkurencyjności regionalnej
w okresie programowania 2007–2013. Celem jest zwiększenie konkurencyjności, atrakcyjności, a także zatrudnienia w regio-
nach poza regionami najmniej rozwiniętymi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Europejska współpraca terytorialna

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 028 767 359 85 000 000 1 053 228 332 401 011 239 884 635 554,— 129 987 702,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie programów w ramach celu EFRR dotyczącego europejskiej współpracy terytorialnej
w okresie programowania 2007–2013. Celem jest wzmocnienie współpracy terytorialnej i wymiany doświadczeń na odpo-
wiednim poziomie terytorialnym.

Część środków może zostać również wykorzystana w celu:

— zachowania i konserwacji znalezisk muzeów regionalnych poprzez utworzenie archiwów cyfrowych,

— szerszego propagowania bogatej spuścizny kulturowej oraz historii narodów Unii Europejskiej poprzez wymianę danych
cyfrowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 20 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Operacyjna pomoc techniczna

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

45 000 000 25 000 000 45 000 000 20 091 462 28 622 402,57 1 290 670,10

Uwagi

Środki te przeznaczone są na finansowanie działań przygotowawczych, monitorowania, działań w zakresie wsparcia admini-
stracyjnego i technicznego oraz działań w zakresie oceny, kontroli i inspekcji, niezbędnych do wykonania wniosku dotyczące-
go rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
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Celem proponowanej Konwencji Europy miasta i wsi (CURE) jest wysunięcie — w czasie przeglądu śródokresowego progra-
mów unijnych i perspektyw finansowych w latach 2009/2010 — zalecenia co do ram i środków politycznych, które wspo-
mogą trwałe podejście do przyszłości obszarów miejskich i wiejskich w Europie, które będzie można osiągnąć za pomocą
skutecznych działań partnerskich pomiędzy rządami oraz społeczeństwem obywatelskim.

Konwencja umożliwi europejskim obywatelom i zainteresowanym stronom wkład w przegląd i kształtowanie polityki euro-
pejskiej dotyczącej zrównoważonych stosunków wieś-miasto. Celem konwencji jest zbliżenie do siebie interesów miasta i wsi,
głównie za pomocą szeregu seminariów tematycznych mających oparcie w różnych regionach Europy oraz w europejskiej sieci
współpracy społeczeństwa obywatelskiego.

Przewiduje się, że seminaria skupiać się będą na jednym lub większej liczbie z całej serii tematów lub kwestii dotyczących sze-
roko rozumianej trwałości i spójności terytorialnej: albo w sposób ogólny odnoszący się zarówno do obszarów miejskich,
jak i wiejskich, np. zmiany demograficzne i klimatyczne: wydajne korzystanie z energii; gwarancja podaży żywności; gospoda-
rowanie zasobami naturalnymi; różnorodność biologiczna i kulturowa; spójność i integracja społeczna oraz konstruktywny dia-
log pomiędzy obywatelami i rządami; albo w sposób szczegółowy dotyczący konkretnych kwestii związanych z miastem i wsią
(przykładowo gwałtowny wzrost liczby ludności lub konkurowanie o ziemię, utrata usług społecznych lub ograniczona go-
spodarka lokalna). Szczególny nacisk położony zostanie na wzajemną zależność pomiędzy miastami i obszarami wiejskimi oraz
na uniwersalne rozwiązania lokalne.

Proces uchwalania konwencji powinien osiągnąć punkt kulminacyjny podczas spotkania w jej sprawie, które odbędzie się praw-
dopodobnie jesienią 2009 r. Jego wynikiem powinny być:

— deklaracja wizji trwałej przyszłości obszarów miejskich i wiejskich w Europie,

— obrazowy materiał opisowy odnoszący się do przykładów „wzorcowych działań” przyczyniających się do osiągnięcia trwa-
łej przyszłości obszarów miejskich i wiejskich,

— ocena adekwatności aktualnych ram i środków politycznych do celu zapewnienia realizacji tej wizji oraz wspierania uni-
wersalnego stosowania wzorcowych praktyk,

— propozycje zmian ram i środków politycznych, które wydają się być godne rozważenia podczas śródokresowego przeglą-
du programów unijnych, który odbędzie się w latach 2009/2010, dotyczące zwłaszcza rozwoju regionalnego i obszarów
wiejskich oraz spójności terytorialnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

13 03 21 Projekt pilotażowy — Ogólnoeuropejska koordynacja metod integracji Romów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

5 000 000 5 000 000

Uwagi

Celem tego projektu pilotażowego jest powstanie złożonej analizy opartej na bieżącym zrozumieniu sytuacji wspólnoty Ro-
mów w Unii Europejskiej, kładąc nacisk na całą złożoność i synergiczne spektrum zagadnień oświatowych i szkoleniowych,
poczynając od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez dalsze kształcenie młodych matek aż po szkolenia dla seniorów.
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Projekt pilotażowy powinien odzwierciedlać również solidne przygotowanie i realizację procesu instytucyjnego w zakresie kon-
sultacji, tworzenia sieci, gromadzenia danych, oceny, wizyt w terenie, badań itd. Szereg państw członkowskich podjęło działa-
nia na rzecz wspierania integracji Romów. Liczne są przykłady zarówno dobrych, jaki i złych praktyk, obok rosnącego zbioru
badań socjologicznych, prawnych i w zakresie polityki.

Można ustanowić jednostkę ds. Romów w celu zbadania, z punktu widzenia wdrażania polityki UE, kwestii sektorowych oraz
zaproponowania odpowiednich działań i środków, które należy ująć w propozycjach dotyczących planu działań na rzecz in-
tegracji Romów.

Mogłyby one również podjąć się zbadania współpracy międzysektorowej oraz wykorzystania różnych istniejących instrumen-
tów finansowych, zaproponowania projektów pilotażowych oraz identyfikacji możliwych do przekazania i zrównoważonych
dobrych praktyk, które mogą się następnie przyczynić do wypracowania konkretnych propozycji politycznych.

W tym kontekście można wymienić potrzebę długoterminowych propozycji dotyczących aspektów mieszkaniowych i w za-
kresie rozwoju obszarów miejskich (połączonych z kwestiami segregacji, gettoizacji itd., w przypadku złego przygotowania)
związanych z innowacyjnym wykorzystaniem funduszy regionalnych i wsparcia EIB/EBRD, lub poważną kwestię gromadzenia
(i ochrony) danych, statystyk itd., lecz również bezsprzecznie z tym powiązane kwestie dotyczące zwalczania przestępczo-
ści i nielegalnego handlu, a także problemy w zakresie podstawowej rejestracji.

Szczególną uwagę należy poświęcić kwestii relacji w mediach oraz ogólnie komunikacji.

Jako niezbędny warunek wstępny sukcesu należy rozwinąć na szczeblu lokalnym, krajowym oraz UE proces zorganizowanego
dialogu z romskim społeczeństwem obywatelskim.

Parlament Europejski jest pionierem wspierania praw Romów; jego pierwsze rezolucje w tej kwestii sięgają roku 1984. W trak-
cie obecnej kadencji legislacyjnej parlament Europejski przyjął szereg rezolucji w sprawie szczególnej sytuacji Romów w Euro-
pie. W szczególności, w swej rezolucji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz Romów, Parlament
Europejski „wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii ramowej w sprawie integracji Romów, mającej na celu za-
pewnienie spójności polityki na szczeblu UE w odniesieniu do integracji społecznej Romów, a także wzywa Komisję Europej-
ską do przygotowania kompleksowego wspólnotowego planu działań na rzecz integracji Romów, mającego za zadanie
zapewnienie wsparcia finansowego dla realizacji celów europejskiej strategii ramowej w sprawie integracji Romów”. Również
w niedawnej rezolucji z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o pochodzenie etniczne, Par-
lament Europejski powtórzył te żądania i powtórnie wzywa Komisję i państwa członkowskie, by w ramach strategii UE doty-
czącej Romów i w kontekście Dekady Integracji Romów 2005–2015 wprowadziły w życie prawodawstwo i działania polityczne
mające wspierać społeczności romskie i propagować ich integrację we wszystkich dziedzinach, uruchomiły programy antyra-
sistowskie i antydyskryminacyjne w szkołach, zakładach pracy i mediach, a także zwiększyły wymianę wiedzy specjalistycz-
nej i najlepszych praktyk.

Parlament Europejski ponownie stwierdza w tym kontekście znaczenie opracowywania strategii na szczeblu UE i na szczeblu
krajowym, przy pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie dają fundusze UE, w celu zniesienia segregacji Romów w edukacji,
zapewnienia dzieciom romskim równego dostępu do dobrej jakościowo edukacji (udział w szkołach ogólnokształcących, wpro-
wadzenie specjalnych stypendiów i programów szkoleniowych, dodatkowych i konkretnych działań na rzecz wspierania edu-
kacji przedszkolnej dla dzieci Romów oraz studiów podyplomowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym dla studentów
ze społeczności Romów oraz wykształcenie grupy „romskich dyplomatów”, którzy mogliby stanowić element łączący społecz-
ności Romów z instytucjami publicznymi), zapewnienia i poprawienia dostępu Romów do rynków pracy, zapewnienia rów-
nego dostępu do opieki zdrowotnej i zasiłków socjalnych, zwalczania praktyk dyskryminacyjnych w zapewnianiu mieszkań oraz
zwiększenia udziału Romów w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Parlament Europejski ponownie podkreśla potrzebę utworzenia sieci ekspertów akademickich i społecznych, którzy propono-
waliby konkretne projekty pilotażowe i opracowywali projekty umożliwiające natychmiastowe zmiany.

Celem projektu pilotażowego jest także zapewnienie kompleksowej edukacji dla rodzin romskich, koncentrująca się jednocześ-
nie na wczesnej integracji dzieci w ramach edukacji przedszkolnej, szkoleniach dla rodziców i organizowaniu działalności spo-
łecznej z myślą o całej rodzinie, w tym również o doskonaleniu pasywnych umiejętności dorosłych.
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W konkluzjach z posiedzenia w grudniu 2007 r. Rada Europejska „świadoma bardzo specyficznej sytuacji Romów w całej Unii,
zachęca państwa członkowskie i Unię, aby uczyniły wszystko, co w ich mocy, by poprawić integrację tej ludności”. W kon-
kluzjach z posiedzenia w czerwcu Rada Europejska oświadczyła, że „oczekuje na wyniki (…) kolejnej konferencji w tej sprawie,
która ma się odbyć we wrześniu. Zachęca Radę do uwzględnienia powyższych faktów w trakcie analizy zmienionej agendy spo-
łecznej. Rada Europejska powróci do tej kwestii przed końcem roku”.

13 03 22 Projekt pilotażowy — „Erasmus dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych wyłonionych w wyborach”

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 000 000 2 000 000

Uwagi

Cel: zapewnienie pomocy i wsparcia dla samorządów lokalnych w UE

Pierwszą zasadą tego projektu pilotażowego jest promowanie i wspieranie mobilności przedstawicieli lokalnych i regionalnych
wyłonionych w wyborach na terenie Unii Europejskiej. Drugą jego zasadą jest włączenie elementu mobilności do przyjętego
programu szkoleń przeprowadzanych na miejscu oraz dzielenie się doświadczeniami ze szczególnym uwzględnieniem „spój-
ności społecznej i gospodarczej”.

Cele to:

— zachęcanie do współpracy wielostronnej między organami władz terytorialnych i lokalnych oraz regionalnych na szczeblu
politycznym,

— wspieranie mobilności przedstawicieli lokalnych wyłonionych w wyborach,

— inspirowanie wspólnej działalności badawczej oraz wymiany pomysłów dotyczących najczęściej występujących proble-
mów poprzez szkolenia przeprowadzane na miejscu oraz dzielenie się doświadczeniami,

— promowanie wymiany najlepszych praktyk.

Niniejszy projekt pilotażowy stanowi zatem narzędzie wspierające uczenie się i wymianę doświadczeń między przedstawicie-
lami lokalnymi i regionalnymi wyłonionymi w wyborach; oraz zwiększenia możliwości rad lokalnych i regionalnych, jeżeli cho-
dzi o stosowanie określonych koncepcji, zasad demokratycznych i strategii.

13 03 23 Projekt pilotażowy —Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę
globalną

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

2 000 000 2 000 000

Uwagi

Projekt ten ma na celu utworzenie wszechstronnej strategii promującej wykorzystanie przez kraje trzecie wiedzy i doświadcze-
nia wynikającego z polityki regionalnej UE. Strategia ta powinna obejmować organizację międzynarodowych wydarzeń, dzia-
łań informacyjnych, budowanie sieci współpracy podmiotów lokalnych i regionalnych, tworzenie wspólnych
projektów i nawiązywanie współpracy partnerskiej, jak również wymianę dobrych praktyk między regionami. Promowanie mo-
delu świetnie funkcjonującej polityki spójności UE poprzez nawiązywanie licznych dialogów na szczeblu regionalnym, pozwo-
li UE wykorzystać te działania jako przykład oraz umożliwi propagowanie wyznawanych przez nią wartości, podstawowych
zasad, struktury organizacyjnej oraz polityki w globalnym wymiarze. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami działa-
jącymi w tej dziedzinie (FOGAR, UCLG) będzie szczególnie przydatna w tym celu.
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13 03 24 Działania przygotowawcze — Propagowanie w Europie bardziej przyjaznego środowiska dla mikrokredytów

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

4 000 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000

Uwagi

Rada Ministrów Unii Europejskiej uznała (w roku 2000 oraz w marcu roku 2003) kwestię mikrofinansowania małych przed-
siębiorstw za temat godny zainteresowania. Rada Europejska po raz pierwszy wezwała państwa członkowskie do zwrócenia
szczególnej uwagi na rolę mikrokredytów we wspieraniu uruchamiania i rozwoju małych przedsiębiorstw. Mikrokredyty sta-
nowiły ponadto jeden z celów instrumentów finansowych wieloletniego programu europejskiego (MAP/2002–2006), przyję-
tego przez Radę w grudniu 2001 r., kiedy to też przyjęto definicję mikrokredytu na poziomie europejskim: mowa tu o pożyczce
w kwocie nieprzekraczającej 25 000 EUR.

Obowiązujący od 2006 r. program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) porusza także problematykę mikrokredytów,
również poprzez drugi instrument — mechanizm poręczeń dla MŚP. Instrument ten, zarządzany przez Europejski Fundusz
Inwestycyjny (EFI), ma na celu zachęcanie instytucji finansowych do odgrywania istotniejszej roli w udzielaniu pożyczek na ogra-
niczone kwoty, z którymi związane są zwykle jednostkowe koszty zarządzania, proporcjonalnie wyższe dla pożyczkobiorców,
którzy nie dysponują wystarczającymi poręczeniami. Poza poręczeniami lub poręczeniami wzajemnymi, pośrednicy finansowi
mogą korzystać z dotacji mających na celu obniżenie wysokich kosztów administracyjnych, z jakimi wiążą się mikrokredyty.

To działanie przygotowawcze ma na celu przyczynienie się do rozwoju mikrokredytów w Europie, co wpisuje się w cele wzros-
tu i zatrudnienia nowej agendy lizbońskiej oraz zalecenia sformułowane w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lip-
ca 2007 r. w sprawie polityki dotyczącej usług finansowych (2005–2010) — Biała księga, a w szczególności w zapotrzebowanie
na plan działania w zakresie mikrokredytów.

Działania przygotowawcze mają na celu:

— zapewnienie średnioterminowego samofinansowania działalności mikrokredytowania w Europie poprzez rozwijanie ka-
pitału własnego instytucji mikrofinansowych, w szczególności instytucji niebankowych. Projektem mógłby zarządzać EFI,
instytucja wspólnotowa wyspecjalizowana w finansowaniu MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw, zarządzająca ponadto wspól-
notowymi instrumentami finansowymi,

— sprzyjanie poprawie synergii pomiędzy istniejącymi instrumentami finansowymi a instrumentami odnoszącymi się do kwe-
stii powiązanych (CIP, wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE), FESER, FES),

— inspirowanie integracji społecznej poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości i wynikający z niego wzrost gospodarczy.
Dla tych celów beneficjenci funduszy oddanych do dyspozycji na rzecz dostępu do finansowania mogliby pochodzić z sek-
tora wolontariatu, powiązanego ze społecznością zmarginalizowaną.

Proponowane środki mają na celu wdrożenie działania przygotowawczego przyjętego w głosowaniu na rok budżetowy 2008.
Środki zostaną wykorzystane na utworzenie funduszu kapitału zakładowego przeznaczonego dla instytucji innych niż banki.

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).
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