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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
poświęcony jest tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej
służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłaniu informacji zwrotnych instytucjom europejskim.
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Polityka spójności generuje miejsca pracy, pomaga przedsiębiorcom i podnosi
PKB – wynika z oceny unijnych inwestycji zrealizowanych w latach 2007-2013.
Polska znalazła się w pierwszej szóstce krajów, które najbardziej skorzystały
z funduszy spójnościowych. – Ta ocena to wkład do dyskusji na temat
zwiększenia efektywności i skuteczności polityki w latach 2014-2020 – zaznacza
komisarz Corina Crețu.
Najważniejszy wynik oceny inwestycji w okresie 2007-2013 to utworzenie
dodatkowego miliona miejsc pracy, co odpowiada jednej trzeciej ogólnego
wzrostu zatrudnienia netto w UE w tym okresie oraz 2,74 euro dodatkowego
wzrostu PKB za każde euro zainwestowane w ramach polityki spójności,
co oznacza zwrot w wysokości około 1 bln euro dodatkowego PKB do roku 2023.
Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: - Liczby mówią same
za siebie – polityka spójności przynosi efekty. Uważam, że ta polityka jest
niezbędna i musimy kontynuować ją po roku 2020. Zrealizowana ocena stanowi
wkład do dyskusji na temat sposobów dalszego zwiększenia efektywności
i skuteczności polityki w latach 2014-2020 oraz w późniejszym okresie.
Polityka spójności przyniosła korzyści gospodarce wszystkich krajów
członkowskich UE i zapewniła im wsparcie w czasach trudnych z gospodarczego
punktu widzenia. Dofinansowanie z funduszy polityki spójności otrzymało prawie
400 tys. MŚP i firm rozpoczynających działalność, co potwierdza, że polityka ta
jest jednym z filarów strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
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Przykłady wyników inwestycji w państwach członkowskich:
•

utworzenie ponad 100 tys. miejsc pracy w Niemczech

•

pomoc dla 21 tys. przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w Szwecji

• dofinansowanie ok. 3,9 tys. projektów badawczych na Węgrzech modernizacja
ponad 630 km dróg na Łotwie, głównie należących do transeuropejskiej sieci
transportowej (TEN-T).
Ocena inwestycji w okresie 2007-2013 pomogła również zidentyfikować obszary,
w których politykę tę można poprawić:
• nacisk na wyniki i wydajność
Z oceny wynika, że należy położyć większy nacisk na cele i wydajność. W tym celu
zreformowano zasady obowiązujące w okresie 2014-2020 poprzez wprowadzenie
konkretnych celów dla poszczególnych programów – np. liczby utworzonych miejsc
pracy lub zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Należy również skoncentrować się
na kilku obszarach, które posiadają duży potencjał w zakresie rozwoju.
Podstawowym elementem opracowywania ram polityki na okres po roku 2020
będzie zwiększenie nacisku na wyniki dzięki uproszczeniu polityki i zapewnieniu
pozytywnego wpływu wzajemnych oddziaływań między funduszami spójności
a innymi funduszami UE.
• wykorzystanie instrumentów finansowych
W latach 2007-2013 poziom wykorzystania środków unijnych za pośrednictwem
instrumentów finansowych osiągnął 11,5 mld euro w porównaniu z 1 mld euro
w okresie 2000-2006. Instrumenty te odegrały kluczową rolę w finansowaniu MŚP
podczas zapaści kredytowej.
W ocenie stwierdzono, że przepisy prawne nie były wystarczająco szczegółowe,
a w połączeniu z brakiem doświadczenia wielu organów wykonawczych
doprowadziły do opóźnień w realizacji inwestycji. W przypadku programów polityki
spójności w bieżącym okresie finansowania i w przyszłości wyzwaniem jest
rozszerzenie zakresu tych instrumentów poza wsparcie dla przedsiębiorczości
i uproszczenie przepisów, które ich dotyczą.
• Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
11 proc. środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata
2007-2013, czyli prawie 29 mld euro, zostało wydanych na projekty z zakresu
rozwoju obszarów miejskich i infrastruktury społecznej. W ocenie stwierdzono, że
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wyniki unijnych inwestycji w tej dziedzinie można było zmaksymalizować dzięki
opracowaniu zintegrowanych strategii rewitalizacji obszarów miejskich i projektów
społecznych oraz zwiększonemu zaangażowaniu podmiotów lokalnych i beneficjentów
funduszy.
W przypadku realizacji programów na lata 2014-2020 i w obliczu nowych wyzwań,
takich jak konieczność integracji imigrantów, Komisja pragnie w coraz większym
stopniu mobilizować podmioty miejskie – władze lokalne, organizacje pozarządowe czy
partnerów biznesowych – w tworzenie unijnej polityki rozwoju obszarów miejskich,
w ramach partnerstw programu UE dla miast lub w drodze bezpośredniego dialogu
z burmistrzami.
Kontekst
W latach 2007-2013 na politykę spójności przeznaczono 346,5 mld euro.
Przeprowadzona ocena wyników tych inwestycji służy zwiększeniu przejrzystości
i zapewnieniu rozliczalności. Pełni również funkcję edukacyjną, ponieważ stanowi
podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących poprawy funkcjonowania polityki
spójności zarówno w bieżącym, jak i przyszłym okresie programowania.
W celu zagwarantowania niezależności ocena została wykonana przez ekspertów
zewnętrznych.
Ocena została podzielona na 14 tematycznych pakietów roboczych. W ramach oceny
przeprowadzono wywiady z ponad 3 tys. beneficjentów i 1000 pracowników instytucji
zarządzających, 530 tys. zainteresowanych stron wzięło udział w 10 szkoleniach, 80
organizacji wzięło udział w konsultacjach online, a każdy tematyczny pakiet roboczy
został przeanalizowany przez ekspertów zewnętrznych.
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Dwa projekty z Polski – małopolska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz
"Rewitalizacja dolnego miasta w Gdańsku" – zostały zwycięzcami tegorocznego
konkursu RegioStars 2016. W Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów
i Miast we wtorek 11 października odbyła się coroczna ceremonia wręczenia nagród.
Zwycięzców wybrano spośród ponad 100 zgłoszonych projektów.
Tegoroczna edycja unijnego konkursu skupiała się na najbardziej innowacyjnych
i inspirujących projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Ukazując
konkretne przykłady zrealizowanych projektów, pokazuje w jaki sposób polityka
spójności sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.
Oprócz nagrodzenia wybranych projektów celem konkursu jest zwiększenie wymiany
dobrych praktyk pomiędzy osobami związanymi z polityką spójności, jak również
zainspirowanie innych kierowników projektów oraz instytucji zarządzających.
Spośród 104 uczestników jury składające się z niezależnych ekspertów wyłoniło
najpierw 23 finalistów. Następnie, w drugim etapie konkursu wybrano pięć zwycięskich
projektów, nagrodzonych prestiżową statuetką RegioStars.
Nagrody zostały wręczone przez komisarz UE do spraw polityki regionalnej Corinę
Creţu oraz przewodniczego jury RegioStars Lamberta van Nistelrooija. Dodatkowo
w tym roku projekt, który otrzymał największą liczby głosów oddanych przez
uczestników wydarzenia, został nagrodzony nagrodą publiczności Public Choice
Award. Zwycięzcą w tej kategorii został projekt Circular Ocean.
W tym roku projekty rywalizowały w 5 kategoriach: wsparcie przedsiębiorstw
działających w gospodarce światowej, strategie sprzyjające włączeniu społecznemu,
gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz
projekty poszukujące innowacyjnych rozwiązań zwiększających skuteczność
zarządzania funduszami UE (nowa kategoria).
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Zwycięzcy:
•

Kategoria 1 Inteligentny Wzrost Gospodarczy: Pojawiające się możliwości
w gospodarce światowej

Kopenhaski Klaster Czystych Technologii (Dania/Region Stołeczny Danii)
•

Kategoria 2 Zrównoważony wzrost gospodarczy: Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Centro Bio: BIOPRZEMYSŁ, BIORAFINERIE I BIOPRODUKTY (Portugalia/
Region Centralny)
•

Kategoria 3 Wzrost Gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:
Lepszy standard życia — tworzenie społeczności sprzyjających włączeniu
społecznemu, wolnych od segregacji

Akademia rozwoju ekonomii społecznej (Polska/Małopolska)
•

Kategoria 4 City Star: Zrównoważony rozwój miast

Rewitalizacja dolnego miasta w Gdańsku (Polska/Województwo pomorskie)
•

Kategoria 5 Skuteczne Zarządzanie: Uzyskiwanie pozytywnych rezultatów
poprzez zarządzanie w niekonwencjonalny sposób

Inicjatywa na rzecz przejrzystości Jonvabaliai (ŚWIETLIKI) (Litwa)
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Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz dziewiąty z rzędu pozytywnie zaopiniował
roczne sprawozdanie finansowe UE. Jak stwierdzono, w obszarze polityki spójności
i rolnictwa, ogólny szacowany poziom błędu w płatnościach obniżył się jeszcze bardziej
- z 4,4 proc. w 2014 r. do 3,8 proc. w 2015 r. Nie wykryto błędów w zbadanych
transakcjach związanych z dochodami. Wydatki administracyjne nadal były obszarem
o najniższym poziomie błędu.

Kristalina Georgieva, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna
za budżet i zasoby ludzkie, stwierdziła: - Budżet UE ma przynosić korzyści jej
obywatelom. Cieszy mnie, że robimy pod tym względem postępy, czego wyraźnie
dowodzi ostatnie sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Pieniądze
częściej trafiają dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a zarządzanie środkami
odbywa się w sposób bardziej efektywny. Musimy starać się przez cały czas
usprawniać ten proces. Środki UE są własnością jej obywateli i dlatego musimy
zagwarantować, że każde euro będzie wydawane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie
z przepisami.
Zachęty do poprawy kontroli wydatków
członkowskie

z

budżetu

UE

przez

państwa

Państwa członkowskie zarządzają 80 proc. budżetu UE. Komisja opracowała zachęty
mające motywować każde państwo członkowskie do dalszego ulepszania systemów
zarządzania i kontroli. Celem tych zachęt jest skłonienie państw członkowskich
do wykrywania, zgłaszania i korygowania ewentualnych nieprawidłowości jak
najwcześniej tak, aby nie ryzykowały utraty funduszy, do których otrzymania
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są uprawnione. Komisja wspiera państwa członkowskie w tych staraniach poprzez
wymianę sprawdzonych rozwiązań, organizowanie szkoleń i udzielanie
wskazówek organom krajowym, które wydają unijne środki w poszczególnych
krajach.
Stały nacisk na wyniki
Komisja Europejska wprowadziła szereg kolejnych środków, aby zapewnić,
że każde euro z budżetu UE zostanie rozsądnie wydane. W 2015 r.
zainaugurowała inicjatywę „Budżet UE zorientowany na rezultaty” mającą na celu
zapewnienie, by unijne zasoby wykorzystywane były z korzyścią dla obywateli
oraz by projekty finansowane przez UE wykazywały wyraźne korzyści
i odpowiednie wykorzystanie środków finansowych. Celem jest wykorzystanie
budżetu UE na rzecz pobudzania wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności oraz
skuteczne i sprawne reagowanie na nowe wyzwania i sytuacje nadzwyczajne. Od
2015 r. Komisja publikuje informacje na temat wyników osiągniętych dzięki
środkom z budżetu UE na stronie EU Results.
Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków z budżetu UE
Jeżeli Komisja stwierdzi, że unijne fundusze zostały wydane w niewłaściwy
sposób, podejmuje ona działania w celu odzyskania przyznanych środków.
Średnia wartość tego rodzaju zwrotów wynosi ok. 3 mld euro rocznie. Komisja
ocenia, że w przypadku roku budżetowego 2015, dzięki mechanizmowi zwrotu
środków, kwotę zagrożoną ryzykiem można będzie obniżyć do przedziału od 0,8
do 1,3 proc. płatności.
Prostsze zasady pozwolą ograniczyć błędy
We wrześniu 2016 r. Komisja przedstawiła przegląd śródokresowy wieloletnich
ram finansowych (na lata 2014–2020). Przeglądowi towarzyszy szeroko zakrojona
propozycja uproszczenia przepisów finansowych. Prostsze zasady pozwolą
ograniczyć błędy i zwiększyć skuteczność finansowania UE.
Dodatkowe informacje:
Zatwierdzając sprawozdanie za rok 2015 r., Trybunał Obrachunkowy rozpoczyna
roczną procedurę udzielenia absolutorium. W celu usprawnienia tego procesu,
w lipcu 2016 r. Komisja sporządziła sprawozdania dotyczące unijnych dochodów
i wydatków oraz zarządzania i wyników osiągniętych w 2015 r. Ze zintegrowanego
pakietu sprawozdań finansowych wynika, że wyniki osiągnięte przy pomocy
środków budżetowych UE są zgodne z priorytetami Komisji i że realizacja budżetu
przebiega prawidłowo.
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Rola miast, ich pozycja w kontekście Agendy Miejskiej Unii Europejskiej oraz
przyszłość Europejskich Stolic Kultury—to niektóre z tematów poruszone podczas
Konferencji Europejskiej, która odbyła się 21 i 22 października we Wrocławiu.
Nad odpowiedziami na te zagadnienia zastanowili się wspólnie znamienici goście
m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda,
Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, posłowie do Parlamentu Europejskiego,
a także członkowie i członkinie "A Soul for Europe i Stiftung Zukunft Berlin” –
organizatorzy przedsięwzięcia.
Europa jest przyszłością, nacjonalizmy są wczorajsze! – od słów Kardynała Kominka
rozpoczął konferencję Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, myśl, którą rozwinął
Hannes Swoboda: a miasta są łącznikiem pomiędzy przeszłością i przyszłością.
To w miastach, dzięki zaangażowanym mieszkańcom, tworzona jest przyszłość
Europy, nie narzucona odgórnie, lecz jako przedsięwzięcie samych obywateli Europy,
widzianych jako jej twórców – producentów, a nie samych konsumentów projektu
europejskiego, dodał Bernhard Schneider, współzałożyciel A Soul for Europe.
Od refleksji nad aktualną sytuacją w Unii Europejskiej rozpoczął swoją wypowiedź
także dr Marek Prawda—Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Według
dr Prawdy młode pokolenie Europejczyków kojarzy Unię Europejską tylko
z kryzysami. Dlatego też przed jej liderami stoi bardzo trudne zadanie: odzyskać
zaufanie i wiarę w projekt europejski swoich obywateli. Według dr Prawdy konsensus
europejski składać się będzie z trzech ważnych elementów: zachowanie dorobku
europejskiego, powstrzymanie dezintegracji oraz pogłębienie współpracy.
Zróżnicowana integracja Unii Europejskiej nie jest, wg. Dyrektora Prawdy, początkiem
jej końca; to właśnie w różnorodności Europy upatruje on sukces projektu
europejskiego. Uważa on, że w kontekście Europy należy skupić się nie tylko na
związkach transakcyjnych, a pamiętać o kulturalno–historycznym dorobku
europejskim, poszerzyć podstawy społecznego poparcia dla projektu europejskiego,
włączyć i promować inicjatywy miast i regionów. Kultura i wzajemne poznanie przez
kulturę może służyć dialogowi i wzajemnemu poznaniu. Tylko w ten sposób, poznając
drugiego człowieka, tego, który mieszka po drugiej stronie granicy, można zapobiec
powstawaniu wrogości wobec „innego”. Ten „inny” szybko staje się „obcym”, a „obcy”
– „wrogiem”, co z kolei prowadzić może do konfliktów i tragedii, których Europa tak
wiele doświadczyła w swojej historii.
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Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy Europą – mówił dr Prawda – i my ją
tworzymy: jesteśmy pośrodku, „Między" – jak na instalacji Stanisława Dróżdża,
wrocławskiego artysty, do którego słów nawiązał. Jesteśmy „mittendrin", a nie
tylko obserwatorami Europy. To od nas, zależeć będzie jej przyszłość.

W ramach swojej wizyty we Wrocławiu Dyrektor Przedstawicielstwa spotkał się
także z Rektorami uczelni wyższych, przedstawicielami biznesu, odwiedził
Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Wrocławski, a także spotkał się
z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec, p. Elisabeth Wolbers.
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Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego
biura, które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów:

www.europedirect-tarnow.europim.pl
https://facebook.com/EDTarnow

