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Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe 
i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego programu ramowego 
w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również 
w państwach członkowskich i Unii
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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. jest przekonany, że badania naukowe i innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że działania w dziedzinie innowacji mogą być 
podejmowane z lepszym skutkiem na szczeblu regionalnym i lokalnym;

2. jest przekonany, że zobowiązanie ze strony przywódców politycznych jest podstawowym 
warunkiem spójności polityki w zakresie badań naukowych i innowacji oraz narzędziem 
służącym jej umocnieniu; mając to na względzie, wzywa do stworzenia strategicznych 
ram politycznych w dziedzinie badań naukowych i innowacji dostosowywanych w miarę 
postępu, zdobywania nowych informacji oraz zmieniających się okoliczności, a także 
spójnych z krajowymi celami i priorytetami w dziedzinie rozwoju gospodarczego i 
społecznego;

3. zauważa z zadowoleniem, że w obrębie funduszy strukturalnych (FS) na okres 2007-2013 
na wsparcie innowacji przyznano kwotę 86 mld euro (25% ogólnej kwoty), z czego 
środki na podstawowe badania naukowe i rozwój technologiczny (R&D) wynoszą 50 mld 
euro, co równa się całkowitemu budżetowi siódmego programu ramowego w dziedzinie 
badań i rozwoju (PR7);

4. jest przekonany, że wpływ tych funduszy można dalej poprawić poprzez wykorzystanie 
uzupełniające i lepszą koordynację polityki regionalnej w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, na szczeblu unijnym, regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na taką koordynację i zachęca państwa członkowskie do podjęcia 
dalszych środków sprzyjających skutecznej współpracy ponadnarodowej poprzez 
opracowanie spójnych regionalnych i krajowych strategii osiągania synergii;

5. jest zdania, że kultura administracyjna wspierająca współpracę międzysektorową oraz 
trwały dialog pomiędzy różnymi władzami przyczynia się do wzmocnienia spójności 
politycznej;

6. uznając, że dziedziny zainteresowania, mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak FS, PR7 i program na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP), różnią się, twierdzi, że różne reguły, procedury i praktyki niepotrzebnie utrudniają 
skuteczną realizację; domaga się bardziej zharmonizowanego podejścia (do reguł 
kwalifikowalności, standardowych kosztów jednostkowych, ryczałtów itp.), lepszej 
koordynacji (harmonogramów zaproszeń do składania ofert, tematów oraz typów 
zaproszeń itp.) i aktywniejszej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi 
programami; dostrzega wyraźną potrzebę dodatkowej wiedzy fachowej na szczeblu 
lokalnym dotyczącej stosowania funduszy wspólnotowych, procedur administracyjnych 
oraz finansowych, gospodarowania funduszami oraz inżynierii finansowej; w związku z 
tym wzywa Komisję do pełnienia funkcji czynnika ułatwiającego oraz oferowania 
wspólnych wskazówek dotyczących wspólnotowych możliwości finansowania za 
pomocą not wyjaśniających ex-ante;
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7. biorąc pod uwagę fakt, że organy wdrażające dane instrumenty UE to organy 
funkcjonujące na różnych szczeblach (ponadnarodowym, krajowym lub niższym) oraz 
fakt, że podstawą ich działalności jest odmienna filozofia (np. spójność a doskonałość), 
jest przekonany, że zagwarantowanie spójności konkretnych strategii politycznych 
stanowi poważne wyzwanie, zwłaszcza „w terenie”, gdzie instrumenty UE mieszają się z 
krajowymi i regionalnymi działaniami politycznymi;

8. zwraca uwagę, że rzeczywisty efekt synergii z punktu widzenia bezpośredniego 
beneficjenta finansowania uzależniony jest od zdolności organizacyjnej i strategicznej 
tego beneficjenta do połączenia wsparcia uzyskanego z różnych instrumentów UE; 
wzywa podmioty regionalne do stworzenia strategii regionalnych mogących ułatwić 
łączenie finansowania; zwraca się w związku z tym do Komisji z wnioskiem o dokonanie 
oceny możliwości zapewnienia dodatkowego wsparcia ekspertów w postaci „podręcznika 
dla użytkownika”, a także sposobów wymiany godnych naśladowania wzorców;

9. wzywa władze regionalne i lokalne do lepszego wykorzystywania FS w celu stworzenia 
w swych regionach lepszych możliwości badawczych, naukowych i innowacyjnych, 
przykładowo poprzez zapewnienie infrastruktury do badań naukowych, co umożliwi im 
uczestniczenie w unijnych działaniach badawczych i innowacyjnych; zachęca regiony do 
ustalenia priorytetów w dziedzinie R&D uzupełniających w stosunku do priorytetów 
PR7;

10. wzywa Komisję do uproszczenia zabiegów biurokratycznych związanych z PR7 i CIP w 
celu wzmocnienia efektu synergii z funduszami strukturalnymi oraz zapewnienia analizy 
na szczeblu regionalnym potencjału i potrzeb w dziedzinie badań naukowych i innowacji, 
a także analizy wzajemnych relacji z innymi instrumentami w badaniach w zakresie 
oceny na temat każdego z tych trzech instrumentów w celu umożliwienia oferowania 
wspólnych wskazówek;

11. popiera silniejszą współpracę pomiędzy krajowymi punktami kontaktowymi w dziedzinie 
PR7, kierownikami programów R&D oraz agencjami innowacyjnymi, która pozwoli na 
finansowanie z różnych źródeł różnych aspektów lub faz projektów badawczych i 
innowacyjnych; sugeruje nawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy siecią Enterprise 
Europe Network a organami zarządzającymi funduszy strukturalnych, a także stworzenie 
bliższych powiązań pomiędzy inicjatywą pionierskich rynków, platformami 
technologicznymi oraz regionalnymi programami technologicznymi;

12. wzywa państwa członkowskie i Komisję do przeznaczenia większej liczby funduszy z SF 
na badania i innowacje (w szczególności trwałe innowacje), wzmocnienie zdolności 
badawczych, wspieranie szczególnie innowacyjnych zgrupowań regionalnych 
ukierunkowanych na wiedzę oraz nowych społeczności wiedzy i innowacji; wzywa do 
trwałego rozwoju regionalnych ram w dziedzinie badań naukowych i strategicznych ram 
dla innowacji we współpracy z sektorem prywatnym, uniwersytetami i instytutami 
badawczymi;

13. zwraca uwagę, że badania naukowe i innowacje, zwłaszcza w dziedzinie opracowywania 
technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych, a także oszczędności energii mają 
kapitalne znaczenie w kwestii walki z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany 
klimatu i gwarancja podaży energii, a także poprawy konkurencyjności na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;
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14. wzywa Komisję do dołożenia starań, aby będący w opracowaniu plan badań i innowacji 
został sporządzony z myślą o wzmocnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
funduszami strukturalnymi oraz programami ramowymi na rzecz badań naukowych i 
innowacji (PR7 i CIP);

15. uważa, że fakt, iż niedozwolone jest finansowanie mieszane pochodzące z funduszy 
strukturalnych i programów ramowych uniemożliwia regionom korzystanie z obu 
instrumentów jednocześnie oraz że skuteczny oddolny proces strategiczny na szczeblu 
zarówno regionalnym, jak i krajowym mógłby być pomocny w eliminowaniu luk i 
zazębiania się finansowania z funduszy strukturalnych, PR7 i CIP; ponadto wzywa do 
długofalowego planowania na szczeblu regionalnym w celu osiągnięcia efektu 
wzajemnego oddziaływania, który wywodzi się z tematycznego uzupełniania się 
instrumentów finansowania.
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