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Eurostars-2: wsparcie dla MŚP prowadzących 
badania 
Komisja wnosi o wsparcie dla drugiej fazy wspólnego programu Eurostars, który finansuje 
ponadnarodowe badania prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Zakłada się, że 
będąca wynikiem badań ulepszona technologia przyczyni się do rozwoju europejskich firm, które 
będą mogły tworzyć miejsca pracy. 

Cele 
Wniosek ma na celu promowanie ponadgranicznej współpracy badawczej pomiędzy MŚP prowadzącymi 
działalność w zakresie badań i rozwoju, możliwie we współpracy z organizacjami takimi jak uniwersytety lub 
instytuty badawcze. Powinno to zachęcić do działania szybko rozwijające się, aktywne międzynarodowo i 
konkurencyjne MŚP oraz uzupełnić brak prywatnego finansowania, w szczególności w dzisiejszych czasach. 
Program skupi się na nastawionych na rynek badaniach ponadnarodowych, których rezultaty prowadzą do 
powstania nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Dodatkowym celem jest objęcie 
programem MŚP bez doświadczenia w prowadzeniu badań międzynarodowych. 

MŚP to niezależne przedsiębiorstwa zatrudniające najwyżej 250 pracowników i mające obroty nieprzekraczające 

50 mln euro. Znaczna większość przedsiębiorstw (ponad 98%) w UE odpowiada tej definicji. „MŚP prowadzące 
działalność w zakresie badań i rozwoju” są podgrupą, która wydaje co najmniej 10% przychodu lub co najmniej 
10% ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC) na badania i rozwój. 

Historia 
Ta akcja jest przedłużeniem wcześniejszego programu Eurostars 2008-2013, który osiągnął pułap budżetowy 
wynoszący 100 mln euro. W 2010 r. przeprowadzono okresową ocenę pierwotnego programu, a w 
późniejszym komunikacie do PE i Rady z kwietnia 2010 r. Komisja wystosowała szereg zaleceń dotyczących 
doskonalenia. W szczególności zalecano racjonalizację i harmonizację procesów planowania i realizacji oraz 
krajowych zasad finansowania, a także poprawę systemu oceniania i przyspieszenie procesu udzielania 
zamówień. Nowy program ma zastosować się do tych zaleceń. 

Finansowanie 
Maksymalny wkład UE wyniesie 287 mln euro w cenach bieżących. Kwota pochodzi z budżetu programu 
ramowego „Horyzont 2020”. Wkład UE w każdy z projektów będzie wynosić jedną trzecią kosztów projektu, 
co pokryje koszty operacyjne. Pozostały wkład może pochodzić z budżetu uczestniczących państw lub 
prywatnych źródeł. Nie więcej niż 2% z 287 mln euro może pokryć koszty administracyjne programu 
Eurostars 2.  

Wsparcie 
Program Eurostars ustanowiono w 2008 roku jako część inicjatywy EUREKA – międzyrządowej sieci 40 
państw europejskich. Eurostars i nowy program Eurostars-2 wspierają ogólnoeuropejskie projekty małych i 
średnich przedsiębiorstw, centrów badawczych i uniwersytetów. Eurostars-2 będzie dotyczył państw 
członkowskich UE oraz Islandii, Izraela, Norwegii, Turcji i Szwajcarii, przy czym każde z państw nienależących 
do UE przyczynia się do osiągnięcia celów programu „Horyzont 2020”. 
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Porozumienie PE i Rady 
Na posiedzeniu plenarnym ma odbyć się głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku rozmów 
trójstronnych pomiędzy Parlamentem i Radą na podstawie sprawozdania Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (sprawozdawca: Miloslav Ransdorf, GUE-NGL, Czechy). Limit finansowania kosztów 
operacyjnych zostanie zwiększony z 2% do 6%, więc podwyższone zostaną również koszty oceny. 
Kompromisowy tekst wprowadza również pewną elastyczność, jeśli chodzi o kryterium proporcji EPC 
wymaganej, aby przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane jako „przedsiębiorstwo prowadzące badania”, 
szczególnie w przypadku małych firm. 
 

 


