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KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2009
Treść

Zobowiązanie

02 02

KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA
PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

02 02 01

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program
na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
1.1

02 02 02

Środki 2008

Wynik 2007

RF

139 210 000

Płatność

Zobowiązanie

125 951 950 114 245 500 (1)

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

97 900 000 113 968 316,02 11 431 387,73

Uzupełnienie prac związanych
z konkurencyjnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością

02 02 02 01 Uzupełnienie prac nad polityką

konkurencyjności przemysłowej Unii
Europejskiej

1.1

3 100 000

2 991 900

3 100 000

3 100 000

2 878 616,—

7 312 557,84

1 000 000

p.m.

5 800 000

0,— 11 266 941,14

3 991 900

3 100 000

8 900 000

2 878 616,— 18 579 498,98

p.m.

2 500 000

0,—

2 239 927,34

02 02 02 02 Dokończenie i uzupełnienie prac nad

programem na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP)
1.1
Artykuł 02 02 02 — Razem
02 02 03

p.m.
3 100 000

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)”

1.1

p.m.

p.m.

1.1

p.m.

1 500 000

p.m.

3 500 000

0,—

1 000 000,—

1.1

p.m.

750 000

p.m.

2 000 000

0,—

474 287,99

1.1

p.m.

1 000 000

3 000 000

2 000 000

1 496 699,35

57 937,50

3 000 000

10 000 000

1 496 699,35

3 772 152,83

500 000

0,—

409 150,39

02 02 03 02 Wsparcie dla małych i średnich

przedsiębiorstw (MŚP) w nowym
otoczeniu finansowym
02 02 03 03 Projekt pilotażowy — Przekazywanie

kompetencji poprzez system
mentorski w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP)
02 02 03 04 Program „Erasmus” dla młodych

przedsiębiorców
02 02 03 05 Działanie przygotowawcze —

Program „Erasmus” dla młodych
przedsiębiorców

1.1

5 000 000

2 100 000

1.1

2 000 000

2 000 000

7 000 000

7 350 000

02 02 03 06 Działanie przygotowawcze —

Zharmonizowane normy i procesy
w e-biznesie dla MŚP
reprezentujących wzajemnie
powiązane sektory przemysłowe
Artykuł 02 02 03 — Razem
02 02 04

02 02 05

Regulacja poświęcona małym
przedsiębiorstwom (Small
Business Act)

1.1

p.m.

1.1

p.m.

p.m.

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

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

180 000

p.m.
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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Środki 2009
Treść

Środki 2008

Wynik 2007

RF
Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

02 02 05 05 Projekt pilotażowy — Działania pro-

mujące współpracę i partnerstwo
między mikro-, małymi i średnimi
przedsiębiorstwami

1.1

Artykuł 02 02 05 — Razem
02 02 06

02 02 08

02 02 09

02 02 10

02 02 11

02 02 12

02 02 13

02 02 14

560 000

p.m.

2 000 000

1 999 977,18

0,—

p.m.

740 000

p.m.

2 500 000

1 999 977,18

409 150,39

p.m.

131 000

p.m.

100 000

0,—

132 553,51

Projekt pilotażowy — „Regiony
wiedzy”

1.1

Działanie przygotowawcze —
Europejskie Modelowe Ośrodki
Turystyczne

1.1

Działania przygotowawcze — Unia
Europejska i jej rola
w zglobalizowanym świecie

1.1

p.m.

Projekt pilotażowy — Transfer
technologii

1.1

p.m.

Działania przygotowawcze —
Usługi operacyjne GMES

1.1

Projekt pilotażowy — Ułatwienie
rzemieślnikom i małym
przedsiębiorstwom budowlanym
uzyskania ubezpieczeń w dążeniu do
zachęcania do
innowacyjności i promowania
technologii ekologicznych w Unii
Europejskiej
1.1

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

750 205,06

158 122,79

1 200 000

p.m.

1 500 000

2 994 367,61

0,—

2 000 000,—

0,—

p.m.

3 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

3 000 000

3 000 000

250 000

1 500 000

1 000 000

Działania przygotowawcze —
Możliwości umiędzynaradawiania
MŚP

1.1

1 500 000

1 500 000

Działania przygotowawcze —
Zrównoważona turystyka

1.1

300 000

300 000

156 610 000

144 914 850

Rozdział 02 02 — Ogółem

02 02 01

p.m.

127 345 500

127 400 000 126 088 181,22 34 482 866,23

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

139 210 000

Środki 2008
Płatność

125 951 950

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

114 245 500 ( )
1

97 900 000

Zobowiązanie

113 968 316,02

Płatność

11 431 387,73

(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 gospodarczych związanych z innowacjami.
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02 02 01 (ciąg dalszy)

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.
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 ekologicznych; udoskonalenie sieci innowacji ekologicznych; ułatwianie lub wspieranie innowacji ekologicznych; wspieranie nowego 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 rynkowych 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 uczestniczących i ułatwiania ich wchodzenia na rynek.
Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołu 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.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do zapewnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.
Każdy dochód z wkładów osób trzecich wprowadzony w pozycji 6 0 3 3 zestawienia dochodów będzie stanowił podstawę udostępnienia 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 przezwyciężenie 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 właściwego 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).

13.3.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

II/127
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 2009
Zobowiązanie

3 100 000

Środki 2008
Płatność

2 991 900

Zobowiązanie

3 100 000

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

3 100 000

2 878 616,—

Płatność

7 312 557,84

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. Miedzi (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 Przemysłowej (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 wzmocnienia 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 procedury 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).
Decyzja Komisji 2006/77/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiająca Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności, Energii 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 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

1 000 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

5 800 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

11 266 941,14

Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie zobowiązań podjętych w ramach poprzedniego Wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
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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 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.
Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do zapewnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 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 przedsiębiorczości 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 przedsiębiorstw (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 przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84).
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 przedsiębiorstw (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 małych 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 2009

Środki 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

p.m.

p.m.

p.m.

Wynik 2007
Płatność

2 500 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

2 239 927,34

Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wcześniejszych zobowiązań umownych odnoszących się do tego projektu pilotażowego, którego celem jest promowanie działań w dziedzinie współpracy i tworzenia sieci przedsiębiorstw w regionach przygranicznych starych i nowych państw członkowskich.
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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).

02 02 03 02

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w nowym otoczeniu finansowym
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

1 500 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

3 500 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

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 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

02 02 03 03

Projekt pilotażowy — Przekazywanie kompetencji poprzez system mentorski w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

750 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

2 000 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

474 287,99

Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wcześniejszych zobowiązań umownych odnoszących się do tego projektu pilotażowego, którego celem jest określenie zasad rozszerzonego systemu mentorskiego, obejmującego przekazywanie wiedzy i najważniejszych 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).
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02 02 03 (ciąg dalszy)

02 02 03 04

Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

1 000 000

Zobowiązanie

3 000 000

Wynik 2007
Płatność

2 000 000

Zobowiązanie

1 496 699,35

Płatność

57 937,50

Uwagi
Działanie to powinno zapewnić wymianę i wzmocnienie doświadczeń na szczeblu europejskim dla dobra młodych przedsiębiorców 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 przedsiębiorcy) 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 partnerstw 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 prawa 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.
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).

02 02 03 05

Działanie przygotowawcze — Program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

5 000 000

Środki 2008
Płatność

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 100 000

Uwagi
Niniejsze działanie w formie europejskiego programu mobilności dla przyszłych i nowych przedsiębiorców powinno zapewnić
wymianę i wzmocnienie doświadczeń na szczeblu europejskim dla dobra młodych przedsiębiorców, dzięki stażom w innych
krajach w MŚP w kluczowych lub dodatkowych sektorach. Szkolenia młodych, wchodzących na rynek przedsiębiorców powinny mieć na celu stymulowanie wymiany doświadczeń i poszerzanie rozwoju oraz opracowywanie i wykorzystywanie nowych pomysłów biznesowych. Powinny promować tworzenie sieci współpracy między młodymi kreatywnymi przedsiębiorcami
ponad granicami i zachęcać do tworzenia partnerstw umożliwiających dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz poprawę
innowacyjności i większe umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.
Podstawa prawna
Działanie przygotowawcze 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).
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02 02 03 (ciąg dalszy)

02 02 03 06

Działanie przygotowawcze — Zharmonizowane normy i procesy w e-biznesie dla MŚP reprezentujących wzajemnie powiązane sektory przemysłowe
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

2 000 000

Środki 2008
Płatność

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 000 000

Uwagi
W odpowiedzi na potrzeby gospodarcze Unii Europejskiej niniejsze działanie przygotowawcze ma na celu promowanie ukierunkowanych działań o zakresie ogólnoeuropejskim harmonizujących procesy i modele biznesowe, jak również standardy i architekturę wymiany danych między użytkownikami łańcucha dostaw jednego sektora lub kilku
wyspecjalizowanych i wzajemnie powiązanych sektorów przemysłowych. Wyboru sektorów dokonują, z udziałem Parlamentu
Europejskiego, przedstawiciele państw członkowskich za pośrednictwem sieci wspierania e-biznesu dla MŚP.
Podstawa prawna
Działanie przygotowawcze 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).
02 02 04

Regulacja poświęcona małym przedsiębiorstwom (Small Business Act)
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Uwagi
Środki te są przeznaczone na sfinansowanie regulacji poświęconej małym przedsiębiorstwom (SBA), o której mowa w komunikacie Komisji zatytułowanym „Najpierw myśl na małą skalę: program »Small Business Act« dla Europy” (COM(2008) 394 wersja ostateczna). Środki te są w szczególności przeznaczone na ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu
do funduszy, ułatwienie ich udziału w zamówieniach publicznych i europejskich inicjatywach oraz na promowanie ich umiejętności i potencjału innowacyjnego.
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 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

180 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

500 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

409 150,39

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 handlowej i partnerskiej między MŚP z obecnych państw członkowskich i krajów kandydujących oraz z krajów, które będą graniczyć z Unią Europejską po jej powiększeniu, jako części przygotowań do poszerzenia.

II/132

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

13.3.2009

KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA
ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)
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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).

02 02 05 05

Projekt pilotażowy — Działania promujące współpracę i partnerstwo między mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

560 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

2 000 000

Zobowiązanie

Płatność

1 999 977,18

0,—

Uwagi
Środki te przeznaczone są na wcześniejsze zobowiązania umowne związane z tym projektem pilotażowym, którego celem jest
wspieranie współpracy i partnerstwa między mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w dążeniu do poprawy ich możliwości negocjacyjnych oraz 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).

02 02 06

Projekt pilotażowy — „Regiony wiedzy”
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

131 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

100 000

Zobowiązanie

0,—

Płatność

132 553,51

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 utworzenie „regionów wiedzy” w zakresie rozwoju technicznego i współpracy między uniwersytetami a regionalnymi ośrodkami badawczymi, 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).

13.3.2009

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

II/133
KOMISJA
TYTUŁ 02 — PRZEDSIĘBIORSTWA
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02 02 08

Działanie przygotowawcze — Europejskie Modelowe Ośrodki Turystyczne
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

2 500 000

Środki 2008
Płatność

Zobowiązanie

2 500 000

Wynik 2007
Płatność

2 500 000

Zobowiązanie

2 500 000

750 205,06

Płatność

158 122,79

Uwagi
Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na wartość, różnorodność i wspólne cechy europejskich ośrodków turystycznych oraz
promowanie w Europie i w krajach trzecich tych ośrodków, w których cel wzrostu gospodarczego jest osiągany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju turystyki pod względem społecznym, kulturowym i środowiskowym. Inicjatywa pomoże również Europejczykom lepiej się ze sobą poznać.
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,
— wspieranie wszystkich krajów i regionów europejskich w Europie i na większych rynkach krajów trzecich,
— 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 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).
02 02 09

Działania przygotowawcze — Unia Europejska i jej rola w zglobalizowanym świecie
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

1 200 000

Zobowiązanie

p.m.

Wynik 2007
Płatność

1 500 000

Zobowiązanie

2 994 367,61

Płatność

0,—

Uwagi
Środki te są przeznaczone na wcześniejsze zobowiązania umowne związane z tym działaniem przygotowawczym, którego celem jest finansowanie inicjatyw mających na celu pozytywną reakcję na wyzwania globalizacji i wzmocnienie możliwości Unii
w kluczowych obszarach, takich jak badania, innowacje, wyobraźnia, działania innowacyjne dla MŚP, wspieranie europejskich
norm i oznaczeń zgodności, uczenie się przez całe życie, jak również działania ułatwiające wdrożenie dyrektywy 2006/123/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006,
s. 36).
Podstawa prawna
Działania przygotowawcze 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).
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02 02 10

Projekt pilotażowy — Transfer technologii
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009

Środki 2008

Wynik 2007

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Zobowiązanie

Płatność

2 000 000,—

0,—

Uwagi
Środki te przeznaczone są na wcześniejsze zobowiązania umowne związane z tym projektem pilotażowym, którego celem jest
finansowanie transferu technologii na uniwersytetach, w organizacjach badawczych i MŚP. Do głównych celów programu będzie należeć 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).

02 02 11

Działania przygotowawcze — Usługi operacyjne GMES
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

3 000 000

Środki 2008
Płatność

1 000 000

Zobowiązanie

3 000 000

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 000 000

Uwagi
Środki te przewidziane są na pokrycie stopniowej realizacji usług operacyjnych w zakresie Globalnego monitoringu środowiska 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 odwzorowania 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 odwzorowania oraz szybkiego odwzorowania oceny terenów objętych kryzysem, w ciągu, odpowiednio, sześciu i 24 godzin od zaistnienia sytuacji 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 badawczych na innowacje rynkowe.
Podstawa prawna
Działania przygotowawcze 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).
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02 02 12

Projekt pilotażowy — Ułatwienie rzemieślnikom i małym przedsiębiorstwom budowlanym uzyskania ubezpieczeń w dążeniu do zachęcania do innowacyjności i promowania technologii ekologicznych w Unii Europejskiej
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

p.m.

Środki 2008
Płatność

250 000

Zobowiązanie

1 500 000

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000 000

Uwagi
Rozwój gospodarki sektora energooszczędnego i energii ze źródeł odnawialnych w pierwszym rzędzie dotyczy sektora budowlanego. Z liczbą 2,5 mln przedsiębiorstw, obrotami przekraczającymi 1 200 mld EUR i 12 milionami osób zatrudnionych, z czego 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 ekologicznych 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 związanych przede wszystkim z rozmiarem i zdolnością finansową małe przedsiębiorstwa przeżywają trudności w znalezieniu ubezpieczycieli, którzy objęliby ubezpieczeniem prace budowlane lub remontowe prowadzone z użyciem tych nowych technologii
(słoneczna, fotowoltaiczna, geotermiczna itd.). Hamuje to w konkretny sposób popularyczaję ekotechnologii przez małe przedsiębiorstwa, 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 ekologicznych, stanowią przeszkodę dla szerszego ich upowszechnienia.
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 wykorzystania 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 przedsiębiorstwom budowlanym — przez krótki okres czasu — łatwiejszy dostęp do ubezpieczeń budowlanych pod warunkiem wykorzystywania 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 przedsiębiorstwom 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 udostępnienie 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).
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Działania przygotowawcze — Możliwości umiędzynaradawiania MŚP
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

1 500 000

Środki 2008
Płatność

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 500 000

Uwagi
W ramach zglobalizowanej gospodarki międzynarodowe stosunki gospodarcze przybierają nową pod względem jakościowym
formę, oferując MŚP nowe możliwości w środowisku międzynarodowym. Przyczyny poszukiwania nowych rynków mogą być
następujące:
— niewielki zakres rynku lokalnego,
— stagnacja na rynku krajowym w pewnych okresach,
— dostęp do rynków międzynarodowych w ramach dążenia do szybkiego wzrostu gospodarczego.
W kontekście karty małych przedsiębiorstw („Small Business Act”) przewidującej programy wsparcia badań i rozwoju oraz badań międzynarodowych, MŚP powinny być zaangażowane w projekty międzynarodowe, wykonując zlecenia w dziedzinie posiadanej wiedzy fachowej. Takie podejście może spowodować potencjalnie wzmocnienie i poprawę umiejętności oraz strategii
innowacyjnych prowadzących do zwiększenia konkurencyjności MŚP. Proponowane działania przygotowawcze zbadają zaangażowanie MŚP w takie działania. Działania przygotowawcze dostarczą niezbędnych informacji celem przyjęcia odpowiedniej
strategii na późniejszym etapie, która mogłaby zostać wdrożona na szczeblu UE.
02 02 14

Działania przygotowawcze — Zrównoważona turystyka
Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)
Środki 2009
Zobowiązanie

300 000

Środki 2008
Płatność

Zobowiązanie

Wynik 2007
Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000

Uwagi
Środki te przeznaczone są na współfinansowanie transgranicznych zrównoważonych turystycznych sieci rowerowych i kolejowych w celu zmniejszenia emisji CO2 w turystyce, w związku z EuroVelo, szlakiem żelaznej kurtyny oraz zabieraniem rowerów do pociągu w podróżach transgranicznych.
Podstawa prawna
Działania przygotowawcze 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).
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14), w szczególności jego art. 5.
Tytuł XII, art. 195 traktatu lizbońskiego, jeżeli zostanie ratyfikowany.

