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Zjednodušení účasti v rámcových programech EU – nepřetržitý proces 

Otázka zjednodušení rámcových programů EU je tématem probíhající diskuse, která trvá 
téměř od samého počátku financování výzkumu z prostředků EU. Během posledních dvou let 
Parlament opakovaně vyzýval Komisi, aby učinila zásadní pokrok, pokud jde o zjednodušení, 
za účelem definitivního zlepšení přístupu zúčastněných stran k prostředkům pro financování 
výzkumu a inovací v EU a zvýšení atraktivity programů. V parlamentních zprávách o 
přezkumu 7. rámcového programu pro výzkum v polovině období (2011/2043(INI)), o 
zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum (2010/2079(INI)) a o zelené knize 
nazvané „Učiňme z problémů výhody“ (2011/2107(INI)) se objevilo mnoho konkrétních 
doporučení a návrhů, které je nyní třeba zohlednit v právních předpisech pro Horizont 2020. 

Kromě zefektivnění financování výzkumu na úrovni EU spočívá nejvýznamnější část 
potenciálu pro zjednodušení ve vhodném návrhu jednotlivých ustanovení, která předpokládá 
finanční nařízení a pravidla pro účast. Na tomto místě by zpravodaj ještě jednou rád 
připomněl, jak je důležité dosáhnout zjednodušeného a soudržnějšího finančního nařízení, 
které je momentálně předmětem třístranného jednání mezi Parlamentem, Komisí a Radou. 
Upřímně doufá, že zjednodušující opatření, která požaduje Parlament, zejména ta, jejichž 
cílem je zjednodušit ustanovení týkající se financování výzkumu a inovací, budou plně 
provedena.

V souvislosti s tím zpravodaj vítá „Agendu pro zjednodušení VFR na období 2014–2020“ 
(COM(2012)0042), která jasně ukazuje pevný závazek Komise týkající se zjednodušení. Věří, 
že plán Komise na vytvoření hodnotící tabulky za účelem sledování pokroku, pokud jde o 
provádění agendy pro zjednodušení, může podpořit rozhodovací proces. Nicméně upřímně 
doufá, že záměr Komise „důsledně hájit návrhy na zjednodušení, jak jsou uvedeny“ nebude 
omezovat zákonnou povinnost Parlamentu a Rady dosáhnout skutečného zjednodušení ve 
prospěch výzkumné obce. 

Zásadní pokrok, pokud jde o zjednodušení – bylo ho již dosaženo?

Zpravodaj velice vítá návrh Komise týkající se „Pravidel pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020“, který je významným krokem vpřed, neboť se zabývá naléhavými potřebami 
výzkumné obce v oblasti financování výzkumu a inovací v EU. Chválí především tyto 
aspekty:

 jednotný soubor pravidel týkající se financování všech opatření přijatých účastníky 
v rámci programu H2020, včetně Euratomu, bez ohledu na financující subjekt; 

 snížené požadavky, pokud jde o systém zaznamenávání času (čas se nezaznamenává u 
osob pracujících výlučně v rámci akce (článek 25 Pravidel pro účast H2020), sazby 
jednotkových nákladů pro vlastníky malých a středních podniků a jiné fyzické osoby 
(článek 26 Pravidel pro účast H2020) atd.);

 široké přijetí obvyklých účetních postupů příjemců; 

 zahrnutí DPH do definice způsobilých nákladů; 



DT\896646CS.doc 3/6 PE486.045v01-00

CS

 jednotnou uživatelsky přívětivou IT platformu zajišťující účastníkům jediné kontaktní 
místo;

 rovné zacházení se všemi žadateli bez ohledu na jejich místo usazení a oblast činnosti 
(článek 6 Pravidel pro účast H2020);

Mnoho detailů v návrhu Komise však je buď příliš neurčitých, nebo sporných, a zaslouží si 
tedy podrobnější projednání. Níže naleznete soubor témat, která by podle zpravodaje měla být 
znovu posouzena během nadcházející debaty.

Jednotná míra financování pro všechny účastníky

Návrh jednotné sazby náhrady použitelné pro všechny účastníky a lišící se jen v závislosti na 
typu činnosti (100 + 20 % pro výzkumnou činnost a 70 + 20 % pro činnost určenou ke 
komerčnímu využití) se zdá být obecným krokem směrem ke zjednodušení řízení programu. 
Jeho konkrétní důsledky pro žadatele a příjemce jsou však nejednoznačné a je třeba je 
vyjasnit. 

Zpětná vazba ze strany několika významných výzkumných organizací již ukázala, že 
navrhované míry financování by měly odlišný dopad na obecnou úroveň financování 
v závislosti na velikosti instituce, charakteru činností a výši nepřímých nákladů. Komise je 
proto vyzývána, aby vypracovala soubor modelových výpočtů, které by ukázaly možný dopad 
navrhovaných mechanismů financování pro účastníky programu a sloužily jako základ pro 
případné další změny v této oblasti.

Mělo by být rozhodně zváženo vytvoření možnosti nepoužívat obecný model, a to pro určité 
účastníky, jako např. neziskové výzkumné a technologické organizace nebo univerzity, kteří 
již přijali systém úplného nákladového účetnictví, aby jim byla umožněna náhrada na základě 
jejich skutečných přímých a nepřímých nákladů.

Je také nezbytné poukázat na to, že návrh stanovuje pouze maximální míru financování a na 
pracovních programech ponechává určení minimální hranice financování celkových 
způsobilých nákladů. Vzhledem k důležitosti, jakou mají přesně vymezené míry financování 
pro potenciální účastníky, je nezbytné omezit tuto neurčitost a stanovit jasná pravidla ohledně 
maximálních měr financování. 
Minimální hranice financování může být vhodná v případě nepřímých akcí se silným 
zastoupením průmyslu nebo v oblastech, kde se předpokládá podpora ze strany nových 
finančních nástrojů. Pravidla financování by měla zahrnovat zmínku o možnosti použití 
přístupu založeného na financování z více fondů. Přístup založený na financování z více 
fondů by byl vhodný zejména u projektů, které zahrnují rozsáhlé demonstrace a vyžadují 
velké množství finančních zdrojů.
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Financování inovací

Obecně je rozlišování mezi výší financování výzkumných činností na jedné straně a 
komerčních činností na straně druhé vhodným opatřením. Je však důrazně doporučeno 
podrobnější vymezení těchto tržně orientovaných činností (článek 22 Pravidel pro účast 
H2020), na které by se měla vztahovat sazba náhrad 70 + 20 %, aby bylo zabráněno 
případnému nesprávnému výkladu stávajících pravidel. 

Mimo to by zpravodaj obecně uvítal vyjasnění pojmu „inovace“, který se Komise chystá 
přijmout v budoucnu. 

Bez ohledu na to vyvolalo jasné odlišení výzkumných činností od inovačních činností 
(určených ke komerčnímu využití) ve výzkumné obci nepochopení a nejistotu. Aby bylo 
možné podporovat inovace ve všech odvětvích a v průběhu celého inovačního řetězce, je 
třeba vytvořit ustanovení umožňující v rámci jednoho projektu kombinovat různé činnosti, a
tedy umožňující i různé míry financování pro různé pracovní balíčky. Současný návrh je 
v tomto směru bohužel neurčitý a vyžaduje větší právní jasnost. V této souvislosti je třeba 
také ověřit, zda by taková ustanovení nevedla ke složitějšímu postupu při vytváření konsorcií 
nebo řízení projektů.

Nové nástroje, které byly navrženy (konkrétně ceny na podporu inovací a finanční nástroje, 
které vzešly z bývalého finančního nástroje pro sdílení rizik), ještě potřebují další právní 
vyjasnění, co se týče jejich provedení. Nové i stávající nástroje by měly být logicky 
odůvodněny. 

Zpravodaj by rád opětovně zdůraznil, že „čas“ by se měl stát klíčovým faktorem, pokud Unie 
opravdu chce uspět při uvolňování inovačního potenciálu Evropy. Významné snížení 
průměrné doby pro udělení grantu a doby pro vyplacení finančních prostředků musí zůstat 
jedním z nejdůležitějších cílů agendy pro zjednodušení, a to nejen za účelem snížení 
administrativní zátěže a zkrácení příliš dlouhé nejistoty pro uchazeče, ale také proto, aby 
výzkumní pracovníci mohli skutečně přicházet s inovacemi. To platí zejména pro malé a 
střední podniky.

Rozšiřování účasti

Malé a střední podniky

Zpravodaj vítá skutečnost, že cílem některých konkrétních pravidel je zvýšení účasti malých a 
středních podniků (např. článek 26, článek 47 atd. Pravidel pro účast H2020). Zejména 
v rámci programových linií Horizontu 2020, které mají vyhovět potřebám financování malých 
a středních podniků, je nutné zajistit určitou míru pružnosti, aby bylo možné reagovat na 
zvláštní podmínky, v jejichž rámci malé a střední podniky provádějí výzkumnou a inovační 
činnost. Zdá se být rozhodující, že je možné pomocí konkrétních opatření významně zkrátit 
dobu pro udělení grantu a dobu pro vyplacení finančních prostředků v případě výzev, které 
jsou primárně zaměřeny na malé a střední podniky coby účastníky.  

Specifickou otázkou, které by se zpravodaj rád věnoval, je zvláštní role, kterou hrají v oblasti 
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inovací Unie střední podniky (s 250 až 500 zaměstnanci). Statistiky ukazují, že střední 
podniky, jejichž maximální počet zaměstnanců přesahuje počet zaměstnanců malých a 
středních podniků, jsou dnes hybnou silou inovací v Evropě. Nástroje financování programu 
Horizont 2020 by tedy měly počítat s vhodnými opatřeními k uvolnění celkového inovačního 
potenciálu těchto podniků. 

„Cesta k excelenci“

V úzké spojitosti s potřebou zjednodušení se při jednáních o sedmém rámcovém programu 
vždy jako hrozba vynořovala otázka regionů a členských států s nedostatečným zastoupením. 
Horizont 2020 bude prvním rámcovým programem EU navrženým tak, aby tento problém 
řešil a aby plně uvolnil potenciál všech členských států a regionů EU v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací. Závazná agenda pro zjednodušení, vhodný soubor nástrojů, všudypřítomná 
součinnost se strukturálními fondy a dalšími odpovídajícími programy EU a soudržný soubor 
doprovodných opatření přispějí k vytvoření „cesty k excelenci“ pro ty, kteří jsou nedostatečně 
zastoupeni v současném programu. Zpravodaj si je dobře vědom skutečnosti, že konkrétní 
opatření této „cesty k excelenci“ budou muset být odpovídajícím způsobem začleněna do 
pravidel pro účast, aby odrážela ustanovení, která nadále zbývá zavést do ostatních právních 
aktů balíčku Horizont 2020. Za účelem zvýšení součinnosti a doplňkovosti mezi Horizontem 
2020, strukturálními fondy a dalšími příslušnými programy EU bude třeba uvést v soulad 
pravidla pro účast u všech dotčených programů.

Mezinárodní spolupráce

Zpravodaj je přesvědčen, že zamýšlený posun koncepce směrem k inovacím nemůže uspět 
bez strategicky rozšířeného zapojení mezinárodní výzkumné obce. Pro různorodé partnery 
EU, jako je např. Jihoafrická republika na jedné straně a Jižní Korea na straně druhé, byla 
oblast financování EU stejně nepřístupná. Podstatné snížení administrativní zátěže stejně jako 
zkrácení doby pro udělení grantu a doby pro vyplacení finančních prostředků jsou nezbytnými 
předpoklady pro přilákání vynikajících vědeckých pracovníků z celého světa.

Šíření výsledků

Pravidla týkající se práv duševního vlastnictví jsou v rozsáhlé míře založena na stávajících 
pravidlech sedmého rámcového programu a zpravodaj tuto kontinuitu vítá. Daleko větší 
zaměření na využívání a šíření výsledků je také v souladu s celkovým cílem programu 
Horizont 2020. Zpravodaj věří, že otevřený přístup, otevřené zdroje a patentování jsou 
v zásadě vhodnými nástroji šíření výsledků a jejich podpory, ale větší míra informovanosti a 
pomoci týkající se práv duševního vlastnictví by byla velmi prospěšná. 

Pravidla týkající se práv duševního vlastnictví by měla být v celém programu Horizont 2020 
soudržnější. Aby byla zachována pružnost regulačního rámce, je třeba v grantových dohodách 
upravit řadu detailů. Určitá obezřetnost je nicméně namístě, aby nedošlo k rozkladu 
celkových podmínek. 

Co se týče nových nástrojů financování, jako je např. zadávání veřejných zakázek v 
předobchodní fázi nebo zadávání zakázek na inovativní řešení, je zapotřebí další právní 
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vyjasnění, neboť zkušenost s veřejným financováním je ve většině odvětví velice malá. 
V souvislosti s partnerstvím veřejného a soukromého sektoru by měl být vytvořen soubor 
společných podmínek, který by byl použitelný na tato nová i stávající partnerství a mohl by 
zahrnovat práva duševního vlastnictví v oblasti veřejných zakázek a přístupová práva a 
otevřenou účast pro nově příchozí a malé subjekty. 

Shrnutí

Jednotný, jasný a soudržný soubor pravidel pro účast a šíření výsledků v rámci 
Horizontu 2020 je klíčový pro úspěšné provedení celého rámcového programu. 

Aby bylo dosaženo cílů, které v předchozích zprávách stanovil Parlament, a aby byly splněny 
požadavky, které oprávněně vznesla výzkumná obec, budeme muset citlivě vyrovnávat čtyři 
rozhodující zásady. Těmito zásadami jsou zjednodušení, zodpovědnost, pružnost a 
spolehlivost; úspěšné provedení programu Horizont 2020 bude do značné míry záviset na 
jejich rovnovážném plnění. 


