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Wstęp
Budżet na 2014 r. to pierwszy budżet spo-
rządzony na podstawie nowych ram finan-
sowych (na lata 2014–2020). Powstał 
w okresie, w którym sytuacja budżetów 
publicznych państw członkowskich UE była 
napięta. Odzwierciedla on obecne nastroje 
w Europie: pojawiają się pierwsze oznaki 
ożywienia, ale ciągle jeszcze nie wyszliśmy 
na prostą.

W związku z tym chciałbym, aby budżet UE na 2014 r. przyczynił 
się do ożywienia gospodarczego i inwestycji we wzrost gospodarczy 
i zwiększanie zatrudnienia. To prawda, że budżet ten jest o prawie 
6% niższy niż w poprzednim roku, zawiera jednak kilka nowych ele-
mentów, takich jak „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” 
mająca na celu pomoc dla wielu młodych Europejczyków, którzy szu-
kają pracy, lub instrument „Łącząc Europę”, którego celem jest wspar-
cie rozbudowy transgranicznych połączeń transportowych i energe-
tycznych oraz sieci szerokopasmowych.

Budżet UE będzie nadal narzędziem solidarności z ludźmi znajdują-
cymi się w najbardziej niekorzystnej sytuacji i z biedniejszymi regio-
nami w UE. Po wyjątkowo licznych dramatycznych sytuacjach (takich 
jak tragedia na Lampeduzie, napływ uchodźców syryjskich, tajfun na 
Filipinach i wiele innych) chciałbym, aby Unia Europejska była gotowa 
do podjęcia działań, jeżeli podobne tragedie miałby się wydarzyć 
w 2014 r. Z tego względu zapewnimy więcej środków na pomoc 
humanitarną i migrację. Poza tym zreformowana polityka spójno-
ści będzie odgrywała niezwykle istotną rolę w inwestycjach w zanie-
dbanych regionach UE i podnoszeniu standardu życia biedniejszych 
Europejczyków.

Krótko mówiąc, środki finansowe UE pomogą zaspokoić najpilniejsze 
potrzeby Europy.

Rozpoczynający się okres jest jednak dla nas także wyjątkowy. 
Państwa członkowskie powierzają UE wciąż nowe zadania (imigra-
cja, energia, klimat, monitorowanie europejskiego sektora banko-
wego), ale jednocześnie wiele z nich chciałoby, aby budżet był niż-
szy. Podjęliśmy prace na rzecz rozwiązania tego problemu i jestem 
pewien, że uda nam się znaleźć sposób, aby dokonać więcej przy 
mniejszych nakładach. Dowodem na to jest budżet na 2014 r.

Janusz Lewandowski, 
komisarz ds. budżetu i programowania finansowego
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Budżet UE na 2014 r. – 
dane liczbowe

SZACUNKOWE WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE OBSZARY 
POLITYKI UE

WYRAŻONE W ŚRODKACH NA ZOBOWIĄZANIA

Budżet 
na 2014 r.

(w mln EUR)

Zmiana 
w stosunku 
do 2013 r.

1. INTELIGENTNY WZROST GOSPODARCZY 
SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

63 986,3 – 9,7%

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
w tym

16 484,0 4,8%

Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) 1 326,2
„Horyzont 2020” 9 043,7 – 11,3%
Program badawczo-naukowy Euratomu 287,2 10,0%
Konkurencyjność przedsiębiorstw i MŚP (COSME) 275,3 – 10,5%
Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport (Erasmus+) 1 555,8 8,8%
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 
(EaSI)

122,8 11,7%

Instrument „Łącząc Europę” 1 976,2 30,8%
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, w tym 47 502,3 – 13,8%
Fundusz Spójności 8 950,2 – 28,4%
Fundusze strukturalne 38 044,9 – 10,4%
2. TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY: ZASOBY NATURALNE, w tym 59 267,2 – 1,0%
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji  (EFRG) – 
Wydatki związane z rynkiem i płatnościami bezpośrednimi

43 778,1 0,3%

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 

13 991,0 – 5,5%

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 1 017,3 3,1%
Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 404,6 10,3%
3. BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO, w tym 2 172,0 – 8,1%
Fundusz Migracji i Azylu 403,3 – 18,6%
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 403,3 – 17,0%
Sprawiedliwość 47,0 – 1,4%
Prawa i obywatelstwo 55,3 – 25,8%
Ochrona ludności 28,2 20,1%
Europa dla obywateli 25,4 – 15,2%
Żywność i pasze 253,4 – 7,7%
Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego 58,6 5,5%
Ochrona konsumentów 24,1 2,4%
Kreatywna Europa 180,6 – 4,8%
4. GLOBALNY WYMIAR EUROPY, w tym 8 325,0 – 10,9%
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) 1 578,4 – 16,9%
Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) 2 192,2 – 11,3%
Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju 2 341,0 – 11,4%
Instrument partnerstwa 118,9 65,3%
Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji 
i Praw Człowieka

184,2 4,1%

Instrument na rzecz Stabilności 318,2 – 2,2%
Pomoc humanitarna 920,3 6,4%
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) 314,5 – 20,7%
5. ADMINISTRACJA 8 405,1 – 0,2%
z czego: wydatki administracyjne instytucji 6 798,0 – 0,8%
z czego: Komisja 3 266,4 – 1,7%
6. WYRÓWNANIA 28,6 – 61,9%
OGÓŁEM 142 184,3 – 5,8%
INSTRUMENTY SZCZEGÓLNE 456,2 – 61,3%
SUMA CAŁKOWITA 142 640,5 – 6,2%

Przedstawione powyżej kwoty to szacunkowe wydatki na poszczególne obszary 
polityki Unii Europejskiej. Wyrażono je w środkach na zobowiązania, które odpowiadają 
wiążącym prawnie zobowiązaniom do zapewnienia środków finansowych, o ile zostaną 
spełnione określone warunki. Dopiero wówczas można dokonywać płatności – w gotówce 
lub przelewem bankowym – na rzecz beneficjentów.
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Na co wydajemy pieniądze?
94% budżetu UE przeznacza się na realizację projektów w państwach 
członkowskich UE i państwach nienależących do UE. Każdy z 508 mln 
Europejczyków, w ten czy inny sposób, korzysta z budżetu UE. 
W budżecie przewidziano wsparcie na rzecz milionów studentów, 
tysięcy naukowców, miast, regionów czy organizacji pozarządowych.

94%

Europejskie 
przedsiębiorstwa, 
studenci, 
naukowcy, 
regiony, 
miasta, 
rolnicy, 
organizacje 
pozarządowe 
itd.

6%

Administracja UE

Dzięki środkom z budżetu UE nasza żywność jest zdrowsza i bez-
pieczniejsza; mamy nowe i lepsze drogi, koleje czy porty lotnicze; 
żyjemy w czystszym środowisku; zewnętrzne granice UE są bezpiecz-
niejsze, a studenci – bardziej mobilni. W budżecie znajdują się rów-
nież środki na pomoc w zakresie kształcenia, wymiany kulturalnej itd. 
UE niesie także pomoc humanitarną na całym świecie.

Budżet UE łączy zasoby państw członkowskich i pozwala wyko
rzystać efekt skali. Z budżetu finansuje się działania, których pań-
stwa członkowskie nie mogą opłacić samodzielnie lub które mogą 
zostać sfinansowane w bardziej ekonomiczny sposób dzięki współ-
pracy, np. w dziedzinie energetyki, transportu, technologii informacyjno- 
- komunikacyjnych, zmiany klimatu i badań naukowych. Przykładowo 
tak duże projekty jak europejski system nawigacji satelitarnej 
Galileo nie mogłyby zostać sfinansowane tylko przez jedno państwo 
członkowskie.

Budżet UE jest głównie budżetem inwestycyj
nym. W przeciwieństwie do budżetów krajowych 
z budżetu UE nie pokrywa się wydatków na obron-
ność czy ochronę socjalną. Nie finansuje się z niego 
szkół czy pracy policji, ponieważ wydatki te pokry-
wane są z budżetów krajowych.
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Budżet UE na 2014 r. – 
niższy o 6% niż w 2013 r.
W porównaniu z majątkiem wszystkich państw członkowskich 
razem budżet UE jest stosunkowo niewielki. Budżet UE na 2014 r. 
jest o 5,8% niższy od budżetu na 2013 r. Mimo to jednak się liczy. 
Stanowi przy tym około 1% dochodu narodowego brutto (DNB) UE.

Roczny majątek UE1%
Budżet UE

100%

80%

60%

40%

20%

0%

WYDATKI (2014)
142 640,5 mln EUR  

Środki na zobowiązania w mln EUR

Konkurencyjność 
na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia 

16 484,0 11,6%

Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna

47 502,3 33,3%

Trwały wzrost gospodarczy: 
zasoby naturalne

59 267,2 41,6%
Bezpieczeństwo 
i obywatelstwo

2172,0 1,5%

Globalny 
wymiar Europy

8325,0 5,8%

Administracja

8405,1 5,9%

Wyrównania

28,6 0%

Instrumenty szczególne

456,2 0,4%

Pomimo cięć w budżecie na 2014 r. zakłada się zwiększenie środ-
ków na walkę z bezrobociem i na pobudzanie wzrostu gospodarczego.

W budżecie UE na 2014 r. przewidziano:

►	 9 mld EUR na badania naukowe i innowacje,
►	 3,4 mld EUR na „Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych”,
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►	 275,3 mln EUR na ułatwienie MŚP dostępu do kredytów 
i podniesienie ich konkurencyjności,

►	 1,9 mld EUR na lepsze połączenia w Europie,
►	 1,6 mld EUR na edukację,
►	 47,5 mld EUR na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną,
►	 59,3 mld EUR na zasoby naturalne (w tym 404,6 mln EUR 

na program LIFE na rzecz środowiska),
►	 2,2 mld EUR na bezpieczeństwo i obywatelstwo,
►	 8,3 mld EUR na globalny wymiar Europy,
►	 8,4 mld EUR na administrację.

Co będzie finansowane 
z budżetu UE na 2014 r.?

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE
Z budżetu UE finansuje się bada-
nia naukowe, innowacje i roz-
wój technologiczny, mające na 
celu podniesienie jakości życia 
Europejczyków i poprawienie glo -
balnej konkurencyjności UE.

Na nowy program na rzecz 
badań naukowych i innowacji 
Horyzont 2020 w 2014 r. prze-
widziano 9 mld EUR.

Dzięki tym środkom UE powinna 
umocnić swoją kluczową pozycję we współczesnych naukach ścis-
łych oraz czołową pozycję w dziedzinie innowacji przemysłowych. 
Wspólne europejskie wysiłki w zakresie badań naukowych będą 
koncentrowały się na takich głównych problemach, jak zmiana kli-
matu, potrzeby zapewnienia zrównoważonego transportu i mobilno-
ści oraz bardziej dostępnej cenowo energii ze źródeł odnawialnych, 
jakość i bezpieczeństwo żywności lub wyzwania globalnej konku-
rencji. Dodatkowo program ten pomoże w przenoszeniu wyników 
badań naukowych na rynek, ponieważ będzie zachęcał przedsię-
biorstwa innowacyjne do przekształcania przełomowych rozwiązań 
technologicznych w prawdziwe produkty o rzeczywistym potencjale 
komercyjnym.
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ZATRUDNIENIE
Jednym z głównych priorytetów 
UE jest pomoc państwom człon-
kowskim w tworzeniu miejsc 
pracy w trudnej sytuacji gospo-
darczej, kiedy stopy bezrobo-
cia każdego dnia osiągają rekor-
dowy poziom w całej Europie. 
W 2014 r. większy nacisk kła-
dzie się na zatrudnienie ludzi 
młodych.

Na Inicjatywę na rzecz za 
trudnienia ludzi młodych prze-

znaczono w 2014 r. kwotę 3,4 mld EUR.

W ramach tego funduszu zapewnia się wsparcie dla młodych bezro-
botnych w regionach o wysokiej stopie bezrobocia wśród ludzi mło-
dych (powyżej 25% w 2012 r.). Powinien on przyczynić się do popra-
wienia szans młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat na otrzymanie 
ofert pracy lub kontynuowanie nauki w ciągu czterech miesięcy, kiedy 
pozostają bez pracy. Każde państwo członkowskie UE przedłoży plan 
wdrożenia gwarancji dla młodzieży, w którym określi sposób funkcjo-
nowania programu w praktyce i jego finansowania.

MAŁE I ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA EUROPEJSKIE
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą gospodarki euro-
pejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej MŚP mają trudności z uzy-
skaniem kredytów i potrzebują pomocy.

Na COSME, nowy program unijny dla MŚP, przeznacza się w 2014 r. 
kwotę 275,3 mln EUR.

Program ten ma na celu podniesienie konkurencyjności europejskich 
MŚP. Powinien także ułatwić im dostęp do środków finansowych oraz 
wchodzenie na rynki unijne i na całym świecie. W 2014 r. wprowa-
dzono dwa nowe instrumenty. Instrument kapitałowy na rzecz wzro-
stu zapewnia przedsiębiorcom kapitał wysokiego ryzyka, w szczegól-
ności na etapie wzrostu. Instrument gwarancji kredytowych obejmuje 
pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 150 000 EUR i jest dostępny 
dla wszystkich MŚP. 1 euro gwarantowane przez budżet UE może 
przełożyć się nawet na 12 EUR pozyskane przez MŚP.
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INWESTYCJE
Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie zależą 
w dużej mierze od inwestycji infrastrukturalnych. Obywatele i przed-
siębiorstwa zbyt często napotykają przeszkody wynikające z tego, 
że infrastruktura w Europie, czy to transportowa, energetyczna czy 
komunikacyjna, jest niekompletna, nieefektywna lub po prostu nie ist-
nieje. Budżet UE koncentruje się na strategicznych inwestycjach infra-
strukturalnych na poziomie europejskim.

Na program infrastrukturalny, jakim jest instrument Łącząc Europę, 
przeznacza się w 2014 r. kwotę 1,9 mld EUR. W porównaniu z 2013 r. 
jest ona wyższa o 30,8%.

Celem tego finansowania jest zmodernizowanie europejskich sieci 
transportowych, energetycznych i cyfrowych.

W dziedzinie transportu instrument „Łącząc Europę” zostanie wyko-
rzystany przede wszystkim na realizację projektów związanych 
z nową bazową europejską siecią transportową, która oparta jest na 
dziewięciu głównych korytarzach: dwóch korytarzach północ–połu-
dnie, trzech korytarzach wschód–zachód i czterech korytarzach diago-
nalnych. Planowane inwestycje umożliwią przekształcenie połączeń 
wschód–zachód, usunięcie „wąskich gardeł” i modernizację infrastruk-
tury. Pozwolą także usprawnić przewozy transgraniczne z korzyścią 
dla pasażerów i przedsiębiorstw w całej UE. Przyczynią się również do 
poprawienia połączeń między różnymi środkami transportu oraz przy-
bliżą osiągnięcie unijnych celów w zakresie przeciwdziałania zmia-
nie klimatu.

Mapa sieci bazowej (transeuropejska sieć transportowa) 
oraz dziewięciu głównych korytarzy

Instrument „Łącząc Europę” jest także niezbędny do sfinansowania 
inwestycji w infrastrukturę energetyczną, które umożliwią osiągnięcie 
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głównych celów polityki energetycznej: zapewnienie wszystkim kon-
sumentom bardziej przystępnej cenowo energii, bezpieczeństwa 
dostaw i ich zrównoważonego charakteru.

W przypadku sieci cyfrowych instrument „Łącząc Europę” zapew-
nia finansowanie projektów związanych z infrastrukturą szerokopas-
mową i usługami szerokopasmowymi oraz pomoc techniczną na ich 
realizację. Od 2014 r. środki te będą wykorzystywane na zapewnie-
nie sprawnych transgranicznych usług publicznych, takich jak e-za-
mówienia, e-zdrowie czy otwarte dane, aby ułatwić mobilność oby-
wateli i przedsiębiorstw.

EDUKACJA
Edukacja stanowi jedną z naj-
ważniejszych długoterminowych 
inwestycji UE mających na ce- 
   lu poprawienie konkurencyjności 
Unii Europejskiej.

Na nowy program na rzecz 
kształcenia, szkolenia, młodzieży 
i sportu Erasmus+ przewidziano 
1,6 mld EUR, czyli o 8,8% wię-
cej niż w 2013 r.

Erasmus+ to połączenie wszyst-
kich obecnych programów unijnych na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu. Jego celem jest podnoszenie umiejętności i zdol-
ności do zatrudnienia, a także wspieranie modernizacji systemów 
kształcenia i szkolenia oraz programów dla młodzieży.

Dwie trzecie budżetu programu Erasmus+ przeznaczono na sfinan-
sowanie możliwości nauki za granicą dla osób fizycznych – zarówno 
w UE, jak i poza nią. Pozostała część zostanie skierowana na wsparcie 
współpracy między instytucjami oświatowymi, organizacjami mło-
dzieżowymi, przedsiębiorstwami, organami lokalnymi i regionalnymi 
oraz organizacjami pozarządowymi, a także na reformy mające na 
celu modernizację kształcenia i szkoleń oraz na promowanie innowa-
cji, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

W ramach programu Erasmus+ dostępne będą środki na doskonale-
nie zawodowe kadry zajmującej się kształceniem i szkoleniem oraz 
na doskonalenie zawodowe młodych pracowników. Studenci planu-
jący ukończenie całego cyklu studiów magisterskich za granicą, na co 
trudno uzyskać krajowe stypendium lub pożyczkę, będą mogli sko-
rzystać z nowego programu gwarancji pożyczek prowadzonego przez 
Europejski Fundusz Inwestycyjny.

W 2014 r. setki tysięcy osób uzyska wsparcie na naukę, szkolenie, 
pracę czy wolontariat za granicą dzięki programowi Erasmus+.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-services
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-services
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/1103
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0
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ŚRODOWISKO
Środowisko jest w większym stop-
niu niż kiedykolwiek jednym z głów-
nych priorytetów UE. W wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014–
2020 przewidziano, że co najmniej 
20% całego budżetu zostanie wyda-
nych na projekty i strategie związane 
z klimatem, co stanowi poważny krok 
w kierunku przekształcenia Europy 
w czystą i konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną.

Budżet programu LIFE na rzecz środowiska wynosi 404,6 mln EUR. 
W porównaniu z 2013 r. wzrósł on o 10,3%.

Środki te przeznaczone są na wspieranie różnorodności biologicznej 
i ochronę środowiska, a szczególnie na działania w dziedzinie klimatu.

Projekty realizowane w ramach programu LIFE dotyczące różnorod-
ności biologicznej mają na celu ochronę ponad 400 zagrożonych 
gatunków. W projektach w zakresie ochrony środowiska, finansowa-
nych z programu LIFE, kładzie się nacisk na zapobieganie zanieczysz-
czeniu powietrza i zagrożeniu hałasem oraz ich ograniczanie, na lep-
sze gospodarowanie odpadami i recycling, poprawienie jakości wód 
gruntowych, ochronę gleby, gospodarkę leśną i zapobieganie poża-
rom lasów. Dzięki nim wspiera się także działania środowiskowe lub 
mające na celu ekologizację w różnych służbach, np. w administra-
cji publicznej. Projekty te służą promowaniu stosowania innowacyj-
nych czystych technologii w różnych gałęziach przemysłu i innych sek-
torach gospodarki. W porównaniu z 2013 r. środki przeznaczone na 
realizację podprogramu działań na rzecz klimatu znacząco wzrosły 
(+338%). Projekty umożliwiają poszukiwanie innowacyjnych sposo-
bów redukcji emisji gazów cieplarnianych; są ukierunkowane na tech-
nologie związane z energią odnawialną i efektywność energetyczną 
w takich sektorach, jak przemysł, usługi, budownictwo, transport, 
przemysł oświetleniowy i wyposażenie.

Jednym z podstawowych celów wszystkich głównych programów UE, 
nie tylko programu LIFE, jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. Na 
przykład na 2014 r. Unia Europejska przeznaczyła – w ramach pro-
gramu badawczego „Horyzont 2020” – 221,4 mln EUR na podpro-
gram Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport oraz 
297,4 mln EUR na podprogram Bezpieczna, ekologiczna i efek
tywna energia.

Dodatkowo, aby sprostać wyzwaniom związanym z jakością gleby 
i wody, różnorodnością biologiczną i zmianą klimatu, zreformowano 
wspólną politykę rolną. 30% płatności bezpośrednich powią-
zanych jest z trzema praktykami gospodarki rolnej przyjaznymi dla 
środowiska: dywersyfikacją upraw, utrzymywaniem trwałych użyt-
ków zielonych oraz ochroną 5% (później 7%) obszarów o znaczeniu 
ekologicznym.
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REGIONY
Aby osiągać wzrost gospodar-
czy, UE musi wzmocnić spójność 
gospodarczą, społeczną i tery-
torialną oraz zapewnić wzrost 
i rozwój gospodarczy, szczegól-
nie w regionach opóźnionych 
w stosunku do pozostałych.

W 2014 r. na realizację poli
tyki spójności przydziela się 
47,502 mld EUR.

Polityka spójności przyczynia się 
do ograniczania różnic w poziomie rozwoju między poszczególnymi 
regionami i państwami członkowskimi UE. W perspektywie długo-
okresowej jej realizacja przynosi korzyści całej UE, szczególnie dzięki 
zwiększonym przepływom handlowym na wspólnym rynku.

Do finansowania nowej infrastruktury, programów szkoleniowych lub 
współpracy transgranicznej wykorzystuje się różne fundusze.

Na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego 
celem jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej przez 
korygowanie dysproporcji regionalnych, przydzielono na 2014 r. kwotę 
24,9 mld EUR.

Fundusz Spójności, na który na 2014 r. przeznaczono 8,9 mld EUR, 
skierowany jest do państw członkowskich mających dochód narodowy 
brutto (DNB) na mieszkańca niższy niż 90% średniej unijnej. Środki 
z funduszu wykorzystywane są do ograniczania braków gospodar-
czych i społecznych tych państw oraz stabilizowania ich gospodarek.

Na Europejski Fundusz Społeczny (EFS) przeznacza się 13,1 mld EUR.  
Inaczej niż w przypadku pozostałych dwóch funduszy, których bud-
żety w ujęciu nominalnym zostały zmniejszone, środki przyznane na 
EFS są o 10% wyższe. To pokazuje wyraźne, jak wielki nacisk UE kła-
dzie na kwestie związane z zatrudnieniem. EFS pomaga milionom 
Europejczyków poprawić swój byt dzięki zdobywaniu nowych umie   - 
jętności i znalezieniu lepszej pracy. Nowa Inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych jest częściowo finansowana z EFS 
(1,8 mld EUR na 2014 r.).
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ROLNICTWO
Unia Europejska zachęca do pro-
dukowania bezpiecznej i wyso-
kiej jakości żywności, promuje 
produkty rolnictwa europejskiego 
oraz innowacje w uprawie i prze-
twórstwie spożywczym, a także 
wspiera rolników.

Na Europejski Fundusz Rolniczy 
Gwarancji (EFRG) przydzielono 
43,8 mld EUR. W porównaniu 
z 2013 r. środki przeznaczone na 
ten cel wzrosły o 0,3%.

Z EFRG pochodzą środki na płatności bezpośrednie dla rolników oraz 
na działania podejmowane w reakcji na zakłócenia na rynku, np. skła-
dowanie w magazynach prywatnych lub publicznych i refundacje 
wywozowe. Od 2014 r. 30% bezpośredniego wsparcia wypłacanego 
rolnikom będzie związane z przestrzeganiem praktyk rolniczych mają-
cych na celu ochronę różnorodności biologicznej, jakości gleby i środo-
wiska w ogóle. Ponadto wszelka pomoc bezpośrednia jest wypłacana 
rolnikom pod warunkiem, że przestrzegają oni przepisów dotyczących 
środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia roślin i zwierząt oraz 
dobrostanu zwierząt, a także zasadniczo utrzymują swoje grunty w 
dobrym stanie pod względem produkcyjnym. W latach 2014–2020 
ponad 100 mld EUR zostanie zainwestowanych w pomoc rol
nikom, aby mogli oni sprostać wyzwaniom związanym z jako
ścią gleby i wody, różnorodnością biologiczną i zmianą klimatu.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
UE wspiera rozwój obszarów wiejskich w szczególności przez zwięk-
szanie potencjału gospodarczego obszarów wiejskich.

Na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) w 2014 r. przeznacza się 14 mld EUR.

Celem tego funduszu jest wspieranie rozwoju obszarów wiej
skich, w tym leśnictwa i gospodarki rolnej. W ramach fundu-
szu zachęca się także mieszkańców obszarów wiejskich do two-
rzenia nowych źródeł dochodów przez dywersyfikację działalności. 
Celem funduszu jest również rewitalizacja obszarów wiejskich oraz 
ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich w UE. Ponadto EFRROW 
koncentruje się na coraz ważniejszych kwestiach, takich jak zmiana 
klimatu, energia ze źródeł odnawialnych, różnorodność biologiczna 
i gospodarka wodna. Od 2014 r. co najmniej 30% budżetu progra-
mów rozwoju obszarów wiejskich będzie trzeba przeznaczać na 
działania rolno-środowiskowe, wspieranie rolnictwa ekologicznego 
lub projekty związane z inwestycjami przyjaznymi dla środowiska 
lub działania w zakresie innowacji.
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RYBOŁÓWSTWO
Unia Europejska działa na rzecz ochrony i rozwoju bogatego dziedzic-
twa morskiego Europy, jednocześnie zapewniając utrzymanie zrówno-
ważonego charakteru zasobów morskich.

Na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) przewidziano 
1 mld EUR. W porównaniu z 2013 r. środki na ten cel wzrosły o 3,1%.

Fundusz ten służy propagowaniu przyszłego zrównoważonego roz-
woju sektora rybołówstwa i społeczności strefy przybrzeżnej. Przy-
czynia się do odbudowy zasobów ryb, zmniejszenia wpływu rybołów-
stwa na środowisko morskie oraz stopniowej eliminacji nieracjonalnej 
praktyki odrzutów. Z funduszu finansuje się projekty, które przyczy-
niają się do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości 
życia wzdłuż wybrzeży Europy. Dzięki funduszowi można na przy-
kład zwiększyć inwestycje w tradycyjne łodziowe rybołówstwo przy-
brzeżne i akwakulturę jako źródła przyszłego wzrostu gospodarczego. 
Fundusz ułatwia dostęp do dofinansowania.

BEZPIECZEŃSTWO
W ramach licznych  programów 
lub funduszy mających na celu 
utrzymanie bezpieczeństwa i sta -
bilności UE podejmuje sta  rania, 
aby uczynić świat bezpieczniej   - 
szym.

Fundusz Migracji i Azylu 
dysponuje w 2014 r. kwotą 
403,3 mln EUR.

Na Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w 2014 r. przewidziano 403,3 mln EUR.

Dzięki tym funduszom UE przyczynia się do skutecznego zarządza-
nia przepływami migracyjnymi w obrębie granic unijnych, wspiera-
jąc działania dotyczące wszystkich aspektów migracji, w tym azylu, 
legalnej migracji, integracji i powrotów nielegalnych migrantów 
z państw spoza UE. Unia Europejska zapewnia wsparcie na rzecz 
współpracy policyjnej, zapobiegania przestępczości i jej zwalczania, 
zarządzania kryzysowego oraz zarządzania granicami zewnętrz-
nymi i polityki wizowej.
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Unia Europejska podejmuje działania na rzecz sprawnego funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości.

Budżet programu Wymiar sprawiedliwości wynosi 47 mln EUR.

Fundusz ma przyczynić się do utworzenia prawdziwego obszaru spra-
wiedliwości poprzez propagowanie współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych i karnych.

WOLNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA
Unia Europejska promuje wol-
ność i prawa człowieka w obrę-
bie swoich granic oraz w innych 
krajach na całym świecie.

Na program Prawa, równość 
i obywatelstwo w 2014 r. prze-
znacza się 55,3 mln EUR.

Budżet Europejskiego Instru
mentu na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka 
wynosi 184,2 mln EUR.

Unia Europejska dąży do stworzenia warunków umożliwiających 
skuteczne korzystanie z praw i swobód jednostki w praktyce przez 
upowszechnianie wiedzy na ich temat i bardziej spójne ich stoso-
wanie na terytorium UE. Unia Europejska propaguje również prawa 
dziecka, zasady niedyskryminacji (ze względu na rasę lub pochodze-
nie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną) i równouprawnienie płci (w tym projekty na 
rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci). Ponadto zapew-
nia wsparcie na propagowanie demokracji i praw człowieka w pań-
stwach spoza UE.

OBYWATELSTWO
Unia Europejska skupia się na rozwijaniu koncepcji obywatelstwa 
europejskiego.

Na program Europa dla Obywateli przeznacza się 25,4 mln EUR.

Z budżetu programu finansuje się działania mające na celu pogłębia-
nie świadomości i wiedzy obywateli na temat UE, jej wartości i histo-
rii. W ramach programu zachęca się także do partnerstw między mia-
stami. Ponadto program pomaga ludziom bardziej zaangażować się 
w działalność obywatelską i demokratyczną poprzez debaty i dysku-
sje na temat zagadnień związanych z UE.
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ZDROWIE
Unia Europejska uzupełnia polityki 
realizowane przez państwa członkow-
skie mające na celu poprawienie stanu 
zdrowia obywateli Unii i zmniejszenie 
nierówności w zakresie zdrowia w ca -
łej UE.

Budżet programu Zdrowie na rzecz 
wzrostu gospodarczego opiewa na 
58,6 mln EUR. W porównaniu z 2013 r. 
środki przeznaczone na ten cel zwięk-
szono o 5,5%.

Program ma na celu promowanie zdro-
wia przez zachęcanie do innowa-
cji, zwiększanie stabilności systemów 
opieki zdrowotnej i skuteczne reagowanie na transgraniczne zagro-
żenia dla zdrowia.

OCHRONA KONSUMENTÓW
Zdrowie, bezpieczeństwo i inte-
res gospodarczy konsumentów 
znajdują się także w obrębie 
zainteresowania UE.

Na program Ochrona konsu
mentów w 2014 r. przewidziano 
24,1 mln EUR.

W programie tym konsument 
jest najważniejszym podmiotem 
jednolitego rynku UE. Program 
zachęca obywateli do aktyw-

nego udziału w rynku. Działania obejmują głównie monitorowanie 
bezpieczeństwa towarów i egzekwowanie przepisów w tym zakresie, 
inicjatywy informacyjne i edukacyjne w celu zaznajomienia konsu-
mentów z ich prawami, wprowadzanie przepisów przyznających kon-
sumentom większe prawa, a także działania w zakresie egzekwowa-
nia, by ustalić, w jakich sytuacjach narusza się prawa konsumenta lub 
odmawia ich uznania.



15

KULTURA
W ramach swojego budżetu UE 
promuje i chroni europejskie dzie -
dzictwo kulturowe, wzmacniając  
poczucie tożsamości Europej  - 
czyków.

Budżet programu Kreatywna 
Europa na 2014 r. wynosi 
180,6 mln EUR. Środki przezna-
czone na realizację programu na 
lata 2014–2020 wzrosły o 9% 
w stosunku do przedniego okresu 
(2007–2013).

Program „Kreatywna Europa” służy wspieraniu europejskiego 
sektora kultury i sektora kreatywnego. W wyniku jego realizacji 
korzyści odniosą dziesiątki tysięcy artystów, pracowników sektora kul-
tury i organizacji kulturalnych działających w takich dziedzinach, jak: 
sztuki widowiskowe, sztuki piękne, działalność wydawnicza, film, tele-
wizja, muzyka, sztuki interdyscyplinarne, dziedzictwo czy branża gier 
wideo. Dzięki programowi wspomniane osoby i podmioty mogą dzia-
łać w całej Europie, docierać do nowych odbiorców i rozwijać umie-
jętności potrzebne w epoce cyfrowej. Ponadto program przyczynia 
się do ochrony i propagowania różnorodności kulturowej i języko-
wej Europy. Program ma zapewnić impuls do rozwoju sektora kul-
tury i sektora kreatywnego, które są bardzo znaczące dla gospodarki 
z punktu widzenia zatrudnienia i wzrostu.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Wpływ funduszy unijnych sięga poza granice zewnętrzne UE. Unia 
Europejska pomaga w zapewnianiu stabilności, bezpieczeństwa 
i dobrobytu na świecie.

Na Instrument na rzecz Stabilności w 2014 r. przeznacza się 
318,2 mln EUR.

Budżet Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju 
w 2014 r. wynosi 2,3 mld EUR.

Dzięki tym instrumentom UE może interweniować w sytuacjach kry-
zysowych lub prowadzić działania w celu zwalczania globalnych lub 
transregionalnych zagrożeń, takich jak przestępczość zorganizowana, 
terroryzm i rozprzestrzenianie broni masowego rażenia. UE wspiera 
wiele krajów rozwijających się w ograniczaniu ubóstwa. Pomaga im 
propagować zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowis-
kowy. Ponadto UE wspiera demokrację, praworządność, dobre rządy 
i poszanowanie praw człowieka.
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ROZSZERZENIE I SĄSIEDZTWO
Europejska polityka sąsiedztwa 
ma na celu ustanowienie prze-
strzeni stabilności, dobrobytu i do -
brego sąsiedztwa na granicach 
zewnętrznych UE.

Na Instrument Pomocy Przed
akcesyjnej w 2014 r. przeznacza 
się kwotę 1,6 mld EUR.

Unia Europejska wspiera finan-
sowo kraje objęte procesem roz-
szerzenia w ich przygotowaniach 

do przystąpienia do UE. Unia stara się również prowadzić współpracę 
polityczną i gospodarczą z innymi krajami sąsiadującymi.

Budżet Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynosi w 2014 r. 
2,2 mld EUR.

ADMINISTRACJA
Jedynie około 6% budżetu UE przeznacza się na funkcjonowanie 
instytucji UE, tj. na wynagrodzenia i emerytury pracowników UE, tłu-
maczenia pisemne i ustne, bezpieczeństwo, budynki i systemy infor-
matyczne itd. Wydatki te są konieczne, aby UE mogła prawidłowo 
funkcjonować.

Szacuje się, że całkowite wydatki na administrację w 2014 r. wy-
niosą 8,4 mld EUR (−2% w porównaniu z budżetem na 2013 r.).

Drugi rok z rzędu Komisja zmniejszyła liczbę pracowników o 1%. 
Komisja dokona również cięć swoich wydatków administracyjnych 
o 1,1% w obszarach, w których dysponuje swobodą decyzyjną. Szeroko 
zakrojona reforma Komisji dotycząca personelu ma przynieść do 
2020 r. oszczędności na kwotę 8 mld EUR, ograniczając liczbę pra-
cowników o 5% i wydłużając ich czas pracy.
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Jak funkcjonuje budżet UE?

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE
Główne priorytety budżetu UE planuje się na dłuższy okres przy użyciu 
wieloletnich ram finansowych. W tym planie budżetowym określa się 
maksymalne roczne limity (tzw. pułapy) wydatków UE w kilku obsza-
rach polityki (tzw. działach) na okres co najmniej pięciu lat. W ramach 
przewidzianych na lata 2014–2020 określono roczne pułapy dla sze-
ściu działów i dwóch poddziałów. W obrębie każdego działu finan-
sowanie zapewnia się głównie w ramach programów (takich jak 
program na rzecz kształcenia Erasmus+ lub program LIFE na rzecz 
środowiska i wiele innych) lub funduszy (takich jak Fundusz Spójności) 
wraz z rezerwą zatwierdzoną na ten sam okres.

Porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych przekłada 
priorytety polityczne określone przez państwa członkowskie i instytu-
cje UE na warunki finansowe i prawne. Takie programowanie finan-
sowe zapewnia UE stabilne warunki w perspektywie długookresowej, 
natomiast instrumenty elastyczności zapewniają możliwość reago-
wania na nieprzewidziane wydarzenia.

JAKI JEST ZWIĄZEK MIĘDZY 
RAMAMI FINANSOWYMI 
A BUDŻETAMI ROCZNYMI?
Przygotowując projekt rocznego budżetu, Komisja musi przestrze-
gać limitów wyznaczonych w wieloletnich ramach finansowych. 
Decyzje o przyjęciu budżetów rocznych podejmują państwa człon-
kowskie i Parlament Europejski. Stanowią one władzę budżetową UE 
i razem podejmują decyzje w sprawie wysokości nakładów na każdą 
z około 1800 linii budżetowych, które obejmują szczegółowe działa-
nia w ramach każdego programu, projektu lub funduszu. Budżet UE 
można sprawdzić na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/
budget/www/index-en.htm.

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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Co nowego w wieloletnich 
ramach finansowych 
na lata 2014–2020?
Środki na zobowiązania w wieloletnich ramach finansowych – 

w mln EUR (w cenach bieżących)

Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia

142 130 13,1%

Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna

366 791 33,9%

Trwały wzrost gospodarczy: 
zasoby naturalne

420 034 38,9%

Bezpieczeństwo 
i obywatelstwo

17 725 1,6%

Globalny wymiar Europy

66 262 6,1% 

Administracja

69 584 6,4%

Wyrównania

29 0,0%

Unia Europejska przeznaczy bilion euro, aby pomóc Europie w wycho-
dzeniu z kryzysu gospodarczego i finansowego, w walce z bezrobo-
ciem i we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Jakie są najważniejsze 
elementy wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020?

►	 Zwiększenie inwestycji w kształcenie, badania i innowacje oraz 
udoskonalenie europejskich sieci: transportowej, energetycznej 
i cyfrowej;

►	 Zwrócenie szczególnej uwagi na wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie, zwłaszcza wspieranie młodzieży bez pracy;

►	 Skuteczniejsza polityka spójności oferująca regionom różne 
możliwości finansowania z naciskiem na wyniki i wartość 
dodaną UE;

►	 Zreformowanie wspólnej polityki rolnej, mające na celu 
zwiększenie konkurencyjności rolnictwa europejskiego i uczynienie 
go przyjaznym dla środowiska;

►	 Walka ze zmianą klimatu jako nieodłączna część wszystkich 
głównych polityk UE dzięki przeznaczeniu 20% wydatków na 
działania na rzecz klimatu;

►	 Lepszy dostęp do finansowania dla obywateli, przedsiębiorstw 
i organizacji UE dzięki uproszczonym przepisom;

►	 Wyraźne ukierunkowanie na wyniki i lepsza kontrola 
wykorzystania budżetu UE, w tym możliwości zawieszenia 
finansowania, jeżeli państwo członkowskie nie realizuje rozsądnej 
polityki gospodarczej i fiskalnej;
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►	 Innowacyjne instrumenty finansowe, takie jak obligacje 
projektowe, które umożliwią generowanie dodatkowych zasobów 
finansowych poprzez uczestnictwo sektora prywatnego.

Skąd pochodzą pieniądze?
Na początku każdego nowego okresu objętego wieloletnimi ramami 
finansowymi wszystkie państwa członkowskie UE muszą podjąć 
decyzję w drodze porozumienia w sprawie rodzajów i maksymal-
nych kwot zasobów własnych, które UE może pozyskać w ciągu roku, 
oraz w sprawie sposobu ich obliczania. Jest to tzw. decyzja w spra-
wie zasobów własnych. Można powiedzieć, że państwa członkow-
skie swoją suwerenną decyzją zgadzają się zapewnić pewien poziom 
wpływów do budżetu UE w całym okresie, stanowiących wspólne 
zasoby własne Unii Europejskiej.

Istnieją trzy rodzaje zasobów własnych:

►	 tradycyjne zasoby własne – pochodzą głównie z opłat celnych 
pobieranych od towarów sprowadzanych z krajów nienależących 
do UE i opłat wyrównawczych od cukru. W okresie obowiązywania 
poprzednich wieloletnich ram finansowych (2007–2013) państwa 
członkowskie UE zatrzymywały 25% uzyskanej kwoty tytułem 
kosztów poboru;

►	 zasoby własne oparte na VAT – wpływy z tego tytułu wynikają 
z zastosowania (z pewnymi wyjątkami) jednolitej stawki 
wynoszącej 0,3% – do zharmonizowanej podstawy VAT państwa 
członkowskiego;

►	 zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto – 
każde państwo członkowskie przekazuje pewien procent 
(0,7554% w 2012 r.) swojego bogactwa (wyrażonego jako 
dochód narodowy brutto) do budżetu UE. System ten stał się 
największym źródłem dochodów dla budżetu UE, mimo że miał 
stanowić jedynie uzupełnienie. Wpływy z tego tytułu stanowią 
70% łącznych dochodów.

Inne źródła dochodów (około 6,2% w 2012 r.) obejmują podatki 
i inne potrącenia od wynagrodzeń pracowników UE, odsetki bankowe, 
wkład państw spoza UE w niektóre programy, odsetki za zwłokę 
w płatnościach i grzywny.
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Dochody UE (2012)

Zasoby własne 
oparte na DNB

70,3%

Zasoby własne 
oparte na VAT

10,7% Tradycyjne zasoby własne (TOR)

11,8%

Nadwyżka 
z poprzedniego roku

1,1%

Inne

6,2%

Czy wiesz, że…

Dyscyplina budżetowa stanowi podstawową zasadę, a wydatki UE 
muszą się zgadzać z jej dochodami w ujęciu rocznym. UE nie może 
pożyczać pieniędzy na finansowanie swojej działalności. Dlatego też 
UE nie jest zadłużona.

Kto zarządza 
pieniędzmi UE?
Komisja Europejska ponosi ostateczną odpowiedzialność za wykona-
nie budżetu. W praktyce największą część środków finansowych UE 
(około 80%) wydaje się w ramach tzw. zarządzania dzielonego. 
Zgodnie z tymi ustaleniami to organy w państwach członkowskich, 
a nie Komisja, zarządzają wydatkami z budżetu UE.

Rodzaje zarządzania (2013)

78%

Organy państw 
członkowskich 

(dzielone)

7%

 Partnerzy międzynarodowi 
i instytucje publiczne 

(pośrednie)

15%

Komisja i agencje 
wykonawcze 

(bezpośrednie)
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Jak kontroluje się 
wydawanie pieniędzy?
Proces negocjacji, przyjęcia, wykonania i oceny budżetu UE jest bar-
dzo przejrzysty. Unijne procedury udzielania dotacji i procedury prze-
targowe prowadzone są według ścisłych zasad. Informacje na temat 
beneficjentów środków unijnych są regularnie publikowane.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_pl.htm

Poza tym budżet UE podlega kontrolom wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Jeżeli w wyniku kontroli Komisja wykryje, że pieniądze z budże-
 tu UE zostały nienależnie wypłacone, musi zadbać o to, by zostały 
one zwrócone. Co roku Europejski Trybunał Obrachunkowy przepro-
wadza również niezależne zewnętrzne badanie rocznych sprawozdań 
finansowych UE.

http://www.eca.europa.eu

Państwa członkowskie są w rów-
nym stopniu odpowiedzialne za 
ochronę interesów finansowych 
Unii. W przypadku wykrycia błę-
dów korekty można dokonać 
od razu, jeszcze przed wypłatą 
środków. Korygować można rów-
nież płatności salda końcowego, 
ponieważ projekty unijne zwykle 
realizuje się przez kilka lat. Środki 
pierwotnie przyznane zwraca się 
wówczas Komisji, chyba że pań-
stwo członkowskie zaproponuje w odpowiednim terminie inne roz-
wiązania. W samym tylko 2012 r. Komisja skorygowała i odzyskała 
w ten sposób wypłaty na kwotę 4,4 mld EUR. Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych prowadzi dochodzenia w spra-
wie potencjalnych przypadków nadużyć finansowych. Przypadki te 
dotyczą jedynie niewielkiej części wydatków i stanowią około 0,2% 
budżetu UE.

http://ec.europa.eu/anti_fraud

Rada i Parlament Europejski oceniają wykonanie budżetu UE na 
podstawie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego. 
Następnie Parlament podejmuje decyzję w sprawie udzielenia abso-
lutorium Komisji. Absolutorium można rozumieć jako zatwierdzenie 
sposobu, w jaki Komisja wykonała i zamknęła budżet w danym roku 
budżetowym.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_pl.htm
http://www.eca.europa.eu/
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
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Budżet UE w Polsce
Z budżetu UE finansuje się działania, których państwa człon
kowskie nie mogą opłacić samodzielnie lub które mogą zostać 
sfinansowane w bardziej ekonomiczny sposób dzięki współ
pracy. Poniższy projekt pokazuje, jaką wartość dodaną przynosi kra-
jom europejskim łączenie zasobów w dziedzinie badań naukowych

MÓZG CZŁOWIEKA
Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie 
„Mózg człowieka”, w ramach którego naukowcy opra-
cowują najbardziej szczegółowy model mózgu, jaki 
udało się dotychczas stworzyć, wykorzystując w tym 
celu technologie komputerowe o dużej wydajnoś-
 ci. Wyniki projektu mają następnie umożliwić nau-
kowcom opracowanie nowych metod leczenia  
chorób mózgu oraz nowych rewolucyjnych technolo -
gii obliczeniowych. (finansowanie ze środków UE: 
54 mln EUR)

UE wspiera wiele projektów w Polsce. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć w naszej publikacji internetowej: Budżet UE 
w moim kraju.

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/

http://ec.europa.eu/budget/mycountry/
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Czy mogę skorzystać 
z unijnych środków?
Istnieje wiele projektów, programów i funduszy; każdy z nich 
posiada własny regulamin.

Jako osoba w młodym wieku możesz skorzystać z unijnego pro-
gramu kształcenia Erasmus+. Program ten umożliwia studiowanie za 
granicą. Wspiera także uczniów kończących szkołę średnią lub daje 
szansę na odbycie szkoleń zawodowych w innym państwie. Mo -
żesz również uzyskać dofinansowanie do projektów, które promują 
zaangażowanie obywatelskie, wolontariat i szerszą perspektywę 
wielokulturową.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

Jako naukowiec możesz skorzy-
stać z dotacji dostępnych w for-
mie dofinansowania do badań. 
W dwuletnich programach prac 
zostaną określone obszary, które 
będą finansowane w ramach 
programu „Horyzont 2020”. Pro-
gramy będzie można wkrótce zna  -
leźć w internecie w portalu dla 
uczestników. Pomogą one zoriento -
wać się w zaproszeniach do skła -
dania ofert, które planuje się 
ogłosić w ciągu roku.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Jako rolnik najprawdopodobniej otrzymasz płatności bezpośred-
nie na rzecz wsparcia Twojego dochodu. Możesz również skorzy-
stać z innych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich lub program LIFE, z którego wspiera się 
ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm

Jako właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa możesz 
skorzystać z unijnych środków w formie dotacji, pożyczek, a w niektó-
rych przypadkach gwarancji, a także z instrumentów na rzecz wzrostu 
przewidzianych w nowym programie COSME.

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Jeżeli uważasz się za zwykłego obywatela zamieszkałego 
w UE, jeżeli należysz do instytucji publicznej lub organizacji poza-
rządowej, możesz także skorzystać ze środków unijnych, pod warun-
kiem że Ty lub Twoja organizacja działacie w obszarach polityki UE. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
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Więcej informacji można znaleźć na naszej specjalnej stronie poświę-
conej programom:

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#cfpi

Komisja Europejska przygotowuje nowy „Przewodnik dla początku-
jących – Fundusze UE”, którego wydanie planowane jest na 2014 r. 
Jeżeli jesteś zainteresowany tą publikacjią, sprawdź informacje na 
temat budżetu UE na naszej stronie internetowej lub na Twitterze, 
Facebooku lub Google+.

W jaki sposób mogę 
otrzymać unijne środki?
Zasoby z budżetu UE są dostępne dla wszystkich obywateli UE, dla 
Ciebie, Twojego przedsiębiorstwa, szkoły, miejscowości, regionu lub 
bliskiej Ci instytucji pozarządowej.

Dwa główne rodzaje finansowania zapewniane wielu zainteresowa-
nym stronom w ramach budżetu UE obejmują:

1. Dotacje przyznawane w celu sfinansowania lub współfinansowa-
nia niektórych projektów lub celów, zazwyczaj w ramach zaproszenia 
do składania wniosków. Podmioty zainteresowane dofinansowaniem 
z UE muszą wykazać, w jaki sposób dostępne fundusze pozwolą osiąg -
nąć wyznaczone cele. Środki z funduszy strukturalnych i inwestycyj-
nych przekazuje się w formie dotacji udzielanych przez organy admi-
nistracji regionalnej i lokalnej;

2. Zamówienia publiczne, udzielane w ramach zaproszenia do skła-
dania ofert (udzielanie zamówień publicznych) na zakup usług, towa-
rów lub prac w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji lub pro-
gramów UE.

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#cfpi
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