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TYTUŁ 09
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA
ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść

09 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”

09 01 01

Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Społeczeństwo
informacyjne i media”

RF

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

5

37 015 044 (1)

32 168 343

30 936 533,36

09 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające
obszar polityki „Społeczeństwo
informacyjne i media”

09 01 02 01

Personel zewnętrzny

5

2 486 163

2 136 200

1 658 866,39

09 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5

2 786 364

2 701 695 (2)

2 906 067,52

5 272 527

4 837 895

4 564 933,91

5

2 760 534

2 416 861

5 528 215,66

Artykuł 09 01 02 — Razem
09 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki
„Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 04 01

Ustalanie i wdrażanie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług
łączności elektronicznej — Wydatki na administrację i zarządzanie

1.1

1 224 000

1 080 000

605 605,69

eContent plus — Promowanie
europejskiej zawartości cyfrowej
— Wydatki na administrację i zarządzanie

1.1

600 000

630 000

327 776,79

Program ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji —
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych
— Wydatki na administrację i zarządzanie
1.1

1 000 000

900 000

819 734,75

09 01 04 02

09 01 04 03

(1) Środki w wysokości 108 559 euro ujęto w rozdziale 40 01.
(2) Środki w wysokości 47 027 euro ujęto w rozdziale 40 01.
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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść

RF

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

09 01 04 04

Safer Internet plus — Bezpieczny
Internet — Wspieranie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii on-line —
Wydatki na administrację i zarządzanie
1.1

250 000

230 000

121 022,71

09 01 04 05

Media 2007 — Program wsparcia
europejskiego sektora audiowizualnego — Wydatki na administrację i zarządzanie
3.2

1 136 000

1 000 000

990 913,79

09 01 04 06

Inne działania w sektorze audiowizualnym i w sektorze mediów
— Wydatki na administrację i zarządzanie

3.2

100 000

100 000

882,07

09 01 04 30

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Polityki Audiowizualnej i Kultury — Subwencja na programy
z działu 3b

3.2

8 250 000

9 073 000

6 003 000,—

12 560 000

13 013 000

8 868 935,80

Artykuł 09 01 04 — Razem
09 01 05

Wydatki pomocnicze na badania
naukowe w obszarze polityki
„Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 05 01

Wydatki związane z personelem
naukowo-badawczym

1.1

44 583 000

49 100 000

47 774 286,—

09 01 05 02

Zewnętrzny personel naukowobadawczy

1.1

13 965 000

13 300 000

11 639 943,—

09 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie
w dziedzinie badań naukowych

1.1

09 01 01

16 979 000

14 600 000

15 028 727,55

Artykuł 09 01 05 — Razem

75 527 000

77 000 000

74 442 956,55

Rozdział 09 01 — Ogółem

133 135 105

129 436 099

124 341 575,28

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

37 015 044 (1)

Wynik 2006

32 168 343

30 936 533,36

(1) Środki w wysokości 108 559 euro ujęto w rozdziale 40 01.

09 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 02 01

Personel zewnętrzny
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

2 486 163

Wynik 2006

2 136 200

1 658 866,39
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09 01 02 (ciąg dalszy)

09 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

2 786 364

Wynik 2006

2 701 695 (1)

2 906 067,52

(1) Środki w wysokości 47 027 euro ujęto w rozdziale 40 01.

09 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

2 760 534

Wynik 2006

2 416 861

5 528 215,66

09 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 04 01

Ustalanie i wdrażanie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług łączności elektronicznej — Wydatki na
administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

1 224 000

Wynik 2006

1 080 000

605 605,69

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na
podstawie umów o dzieło.
Podstawa prawna
Zob. artykuł 09 02 01.

09 01 04 02

eContent plus — Promowanie europejskiej zawartości cyfrowej — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

600 000

Wynik 2006

630 000

327 776,79

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na pomoc techniczną i/lub administracyjną odnośnie do identyfikacji, przygotowania, zarządzania, monitorowania, audytu i nadzorowania programu lub projektów.
Przeznaczone są również na pokrycie wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio
związane z osiągnięciem założeń programowych lub działaniami objętymi niniejszą pozycją.
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09 01 04 (ciąg dalszy)
09 01 04 02 (ciąg dalszy)

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
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 między 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
Zob. artykuł 09 03 02.

09 01 04 03

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

1 000 000

Wynik 2006

900 000

819 734,75

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi 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 niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
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 między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.
Każdy dochód z wkładów osób trzecich uwzględnionych w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów może stanowić podstawę
udostępnienia dodatkowych środków do wpisania w niniejszej pozycji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.
Podstawa prawna
Zob. artykuł 09 03 01.
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09 01 04 (ciąg dalszy)

09 01 04 04

Safer Internet plus — Bezpieczny Internet — Wspieranie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii online — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

250 000

Wynik 2006

230 000

121 022,71

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi 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 niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
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 między 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
Zob. artykuł 09 02 02.

09 01 04 05

Media 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

1 136 000

Wynik 2006

1 000 000

990 913,79

Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie: wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmujacą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na
podstawie umów o dzieło.
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 integralną część budżetu ogólnego.
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09 01 04 (ciąg dalszy)
09 01 04 05 (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 między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.
Każdy dochód z wkładów Konfederacji Szwajcarskiej uczestniczącej w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów, może zostać wykorzystany na dodatkowe wydatki przy zastosowaniu tego samego stosunku, jak między 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
Zob. artykuł 09 06 01.

09 01 04 06

Inne działania w sektorze audiowizualnym i w sektorze mediów — Wydatki na administrację i zarządzanie
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

100 000

Wynik 2006

100 000

882,07

Uwagi
Środki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi 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
Zob. artykuł 09 06 03.

09 01 04 30

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Polityki Audiowizualnej i Kultury — Subwencja na programy z działu 3b
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

8 250 000

Wynik 2006

9 073 000

6 003 000,—

Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Polityki Audiowizualnej i Kultury, poniesionych w związku z udziałem tej Agencji w kierowaniu programami w ramach działu 3b ram finansowych.
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 integralną część budżetu ogólnego.
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09 01 04 (ciąg dalszy)
09 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 między 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
Zob. artykuł 09 06 01.
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, s. 1).
Decyzja Komisji 2005/56/WE z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca „Agencję wykonawczą do spraw edukacji, kultury i sektora audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego
w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, s. 35), zmieniona decyzją 2007/114/WE
(Dz.U. L 49 z 17.2.2007, s. 21).
09 01 05

Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

09 01 05 01

Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

44 583 000

Wynik 2006

49 100 000

47 774 286,—

Uwagi
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.
09 01 05 02

Zewnętrzny personel naukowo-badawczy
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

13 965 000

Wynik 2006

13 300 000

11 639 943,—

Uwagi
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA
ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA” (ciąg
dalszy)

09 01 05 (ciąg dalszy)

09 01 05 03

Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych
Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)
Środki 2008

Środki 2007

16 979 000

Wynik 2006

14 600 000

15 028 727,55

Uwagi
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu 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 w artykule 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 udostępnienia odpowiednich środków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

