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Uproszczenie zasad uczestnictwa w programach ramowych UE – ciągle powracająca 
kwestia 

Kwestia uproszczenia programów ramowych UE jest przedmiotem ciągłej debaty, która toczy 
się niemal od samego początku działalności UE w zakresie finansowania badań naukowych. 
W ciągu ostatnich dwóch lat Parlament wielokrotnie apelował do Komisji o podjęcie daleko 
idących działań upraszczających, aby poprawić wreszcie dostęp zainteresowanych podmiotów 
do funduszy UE na badania naukowe i innowacje oraz zwiększyć atrakcyjność programów. W 
sprawozdaniach parlamentarnych w sprawie przeglądu śródokresowego siódmego programu 
ramowego (2011/2043(INI)), w sprawie uproszczeń w realizacji programów ramowych w 
zakresie badań naukowych (2010/2079(INI)) i w sprawie zielonej księgi „Jak zmienić 
wyzwania w możliwości” (2011/2107(INI)) sformułowano liczne konkretne zalecenia i 
wnioski, które należy obecnie uwzględnić w prawodawstwie dotyczącym programu 
„Horyzont 2020”. 

Oprócz usprawnienia systemu finansowania badań naukowych na szczeblu UE najistotniejsze 
uproszczenia można uzyskać przez odpowiednie zaprojektowanie przepisów przewidzianych 
w rozporządzeniu finansowym i zasadach uczestnictwa. W tym kontekście sprawozdawca 
chciałby po raz kolejny zaznaczyć, jak ważne jest uproszczenie i uspójnienie rozporządzenia 
finansowego, które jest obecnie przedmiotem rozmów trójstronnych pomiędzy Parlamentem, 
Komisją i Radą. Sprawozdawca wyraża szczerą nadzieję, że środki upraszczające, o które 
apelował Parlament, zwłaszcza te mające na celu uproszczenie przepisów dotyczących 
finansowania badań naukowych i innowacji, zostaną w pełni wdrożone.

W związku z powyższym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje „Program uproszczeń 
dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020” (COM(2012) 42), który jasno 
pokazuje, jak mocno Komisja angażuje się w realizację działań upraszczających. Zdaniem 
sprawozdawcy planowane przez Komisję sporządzenie tablicy wyników w celu śledzenia 
postępu realizacji programu uproszczeń może mieć korzystny wpływ na proces 
podejmowania decyzji. Sprawozdawca szczerze jednak ufa, że zamiar Komisji, aby 
„rygorystycznie bronić wniosków na rzecz uproszczenia, o których mowa”, nie wpłynie 
niekorzystnie na spoczywający na Parlamencie i Radzie obowiązek prawny uzyskania 
faktycznych uproszczeń z korzyścią dla środowiska badawczego. 

Przełom w upraszczaniu – już nastąpił?

Sprawozdawca ogólnie z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zasad 
uczestnictwa i upowszechniania wyników w programie „Horyzont 2020” jako ważny krok 
naprzód pozwalający zaspokoić pilne potrzeby środowiska badawczego w zakresie 
finansowania badań naukowych i innowacji z funduszy UE. Z uznaniem przyjmuje zwłaszcza 
następujące rozwiązania:

 jednolite zasady finansowania wszystkich działań podejmowanych przez uczestników 
programu „Horyzont 2020”, w tym Euratom, bez względu na organ finansujący; 

 ograniczone wymogi pod względem systemów rejestracji czasu pracy (nie wymaga się 
rejestracji czasu pracy w przypadku osób wykonujących prace wyłącznie w ramach 
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działania (art. 25 zasad uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”), skale kosztów 
jednostkowych w przypadku właścicieli MŚP i innych osób fizycznych (art. 26 zasad 
uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”) itp.);

 szersza akceptacja praktyk w zakresie księgowania zwyczajowo stosowanych przez 
beneficjentów; 

 uwzględnienie VAT w definicji kosztów kwalifikowalnych;

 łatwa w obsłudze platforma informatyczna stanowiąca pojedynczy punkt kontaktowy 
dla uczestników;

 równe traktowanie wnioskodawców niezależnie od ich siedziby i przedmiotu 
działalności (art. 6 zasad uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”).

Niemniej niektóre elementy wniosku Komisji są albo zbyt niejasne, albo kontrowersyjne, w 
związku z czym wymagają bardziej szczegółowego omówienia. Poniżej przedstawiono 
kwestie, które w opinii sprawozdawcy należy przemyśleć w ramach nadchodzącej debaty.

Jednolita stawka finansowania dla wszystkich uczestników

Wnioskowana jednolita stawka zwrotu kosztów mająca zastosowanie do wszystkich 
uczestników i różniąca się wyłącznie w zależności od rodzaju działalności – 100+20% w 
przypadku działań badawczych lub 70+20% w przypadku działań zbliżonych do rynkowych –
wydaje się być ogólnym krokiem w kierunku uproszczenia sposobu zarządzania programem. 
Konkretne skutki rozwiązania dla wnioskodawców i beneficjentów są jednak niejednoznaczne 
i wymagają dalszego doprecyzowania. 

Informacja zwrotna od dużych instytucji badawczych pokazała już, że wnioskowane stawki 
finansowania miałyby różny wpływ na ogólny poziom finansowania w zależności od 
wielkości instytucji, charakteru działań i poziomu kosztów pośrednich. Zachęca się więc 
Komisję do opracowania modeli obliczeniowych, które wskazałyby ewentualny wpływ 
wnioskowanych mechanizmów finansowania na uczestników programu i posłużyłyby za 
podstawę ewentualnych dalszych zmian w tym zakresie.

Z całą pewnością należy rozważyć możliwość wprowadzenia wariantu odstępstwa od 
ogólnego modelu dla niektórych uczestników, np. nienastawionych na zysk organizacji 
badawczo-technologicznych lub uniwersytetów, które przyjęły już system rachunkowości 
według całkowitych kosztów, aby mogli oni uzyskać zwrot kosztów na podstawie faktycznie 
poniesionych przez siebie kosztów pośrednich i bezpośrednich.

Należy także zauważyć, że we wniosku ustala się jedynie maksymalną stawkę finansowania, 
pozostawiając możliwość ustalenia w programach prac niższych poziomów granicznych 
finansowania w odniesieniu do łącznych kosztów kwalifikowalnych. Biorąc pod uwagę 
znaczenie dokładnie określonych stawek finansowania dla potencjalnych uczestników, 
zachodzi konieczność ograniczenia niejasności i określenia jasnych zasad dotyczących 
maksymalnych stawek finansowania. 



PE486.045v01-00 4/6 DT\896646PL.doc

PL

Niższa stawka finansowania może być słusznym rozwiązaniem w przypadku działań 
pośrednich ze znacznym udziałem przemysłu lub w dziedzinach, w których przewiduje się 
wsparcie w ramach nowych instrumentów finansowych. W zasadach finansowania powinno 
się uwzględnić odniesienie do możliwości zastosowania podejścia wielofunduszowego. 
Podejście wielofunduszowe byłoby szczególnie wskazane w przypadku przedsięwzięć, które 
wiążą się z zakrojoną na dużą skalę demonstracją i wymagają sporych środków finansowych.

Finansowanie innowacji

Zróżnicowanie poziomu finansowania pomiędzy działaniami badawczymi a działaniami 
zbliżonymi do rynkowych jest ogólnie rozsądnym rozwiązaniem. Niemniej stanowczo zaleca 
się bardziej szczegółowe zdefiniowanie działań ukierunkowanych na rynek (art. 22 zasad 
uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”), do których zastosowanie będzie miała stawka 
zwrotu kosztów 70+20%, tak aby uniknąć ewentualnej mylnej interpretacji obowiązujących 
zasad. 

Poza tym sprawozdawca odniósłby się ogólnie z zadowoleniem do uściślenia koncepcji 
„innowacji”, którą Komisja planuje przyjąć w przyszłości. 

Mimo wszystko wyraźne odróżnienie działań badawczych od działań w zakresie innowacji 
(działań zbliżonych do rynkowych) wywołało niezrozumienie i niepewność w środowisku 
badawczym. W celu wsparcia innowacji we wszystkich sektorach i w całym łańcuchu 
innowacji konieczne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających połączenie różnych 
działań w jednym przedsięwzięciu, a przy tym także zastosowanie różnych stawek 
finansowania w przypadku różnych pakietów prac. Aktualny wniosek jest niestety niejasny w 
tej kwestii i wymaga większej jasności prawnej. W tym kontekście należy też sprawdzić, czy 
przepisy takie mogłyby uczynić proces bardziej skomplikowanym podczas tworzenia 
konsorcjów lub zarządzania przedsięwzięciami.

Zaproponowane nowe instrumenty – konkretnie nagrody motywacyjne i instrumenty 
finansowe mające swoje źródło w byłym mechanizmie finansowania opartym na podziale 
ryzyka – wciąż wymagają dalszego dookreślenia na gruncie prawnym pod względem ich 
wdrażania. Konieczna jest racjonalizacja nowych i istniejących instrumentów. 

Sprawozdawca chciałby ponownie podkreślić, że „czas” będzie kluczowym czynnikiem, 
jeżeli Unia faktycznie chce z powodzeniem uwolnić potencjał Europy w zakresie innowacji. 
Do najważniejszych celów programu uproszczeń musi należeć znaczne skrócenie średniego 
„czasu na przyznanie dotacji” i „czasu na wypłacenie dotacji” – nie tylko po to, aby 
ograniczyć obciążenie administracyjne i przedłużający się stan niepewności wnioskodawców, 
lecz także po to, aby faktycznie pozwolić badaczom na tworzenie innowacji. Dotyczy to w 
szczególności MŚP.

Rozszerzanie uczestnictwa

MŚP i średniej wielkości przedsiębiorstwa
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niektóre szczegółowe zasady mają na celu 
zwiększenie uczestnictwa MŚP (np. art. 26, art. 47 itp. zasad uczestnictwa w programie 
„Horyzont 2020”). Zwłaszcza w ramach tych linii programu „Horyzont 2020”, które mają 
zaspokoić potrzeby finansowe MŚP, konieczne jest zapewnienie pewnej elastyczności, aby 
wziąć pod uwagę szczególne warunki, w jakich MŚP prowadzą działania w zakresie badań 
naukowych i innowacji. Wydaje się, że kluczowe znaczenie ma możliwość przedsięwzięcia 
konkretnych środków w celu znacznego skrócenia „czasu na przyznanie dotacji” i „czasu na 
wypłacenie dotacji” w ramach zaproszeń skierowanych głównie do MŚP w charakterze 
uczestników.

Szczególną kwestią, jaką sprawozdawca chciałby poruszyć, jest wyjątkowa rola odgrywana 
przez średniej wielkości przedsiębiorstwa (250–500 pracowników) w dziedzinie innowacji w 
Unii. Statystyki pokazują, że średniej wielkości przedsiębiorstwa, w których pułap 
zatrudnienia jest wyższy w porównaniu z MŚP, stanowią obecnie siłę napędową innowacji w 
Europie. W ramach instrumentów finansowych programu „Horyzont 2020” należy więc 
przewidzieć odpowiednie środki służące uwolnieniu pełnego potencjału takich 
przedsiębiorstw w zakresie innowacji. 

„Droga do doskonałości”

Kwestia niedostatecznie reprezentowanych regionów i państw członkowskich, ściśle 
związana z koniecznością wprowadzenia uproszczeń, była zawsze ważnym punktem dyskusji 
na temat siódmego programu ramowego. „Horyzont 2020” będzie pierwszym programem 
ramowym UE mającym zaradzić temu problemowi i w pełni uwolnić potencjał wszystkich 
państw członkowskich i regionów UE w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Specjalny 
program uproszczeń, odpowiedni zestaw instrumentów, powszechny efekt synergii z 
funduszami strukturalnymi i innymi stosownymi programami UE oraz spójny zestaw środków 
towarzyszących przyczynią się do zbudowania „drogi do doskonałości” dla podmiotów 
niedostatecznie reprezentowanych w aktualnym programie. Sprawozdawca ma świadomość, 
że konkretne środki na rzecz „drogi do doskonałości” będą musiały zostać wdrożone zgodnie 
z zasadami uczestnictwa, aby uwzględnić przepisy, których nie wprowadzono jeszcze w 
innych aktach prawnych pakietu „Horyzont 2020”. Celem zwiększenia efektu synergii i 
komplementarności pomiędzy programem „Horyzont 2020”, funduszami strukturalnymi i 
innymi stosownymi programami UE konieczne będzie dostosowanie zasad uczestnictwa we 
wszystkich odnośnych programach.

Współpraca międzynarodowa

Sprawozdawca jest przekonany, że planowana zmiana paradygmatu w kierunku innowacji nie 
może odnieść sukcesu bez strategicznie rozszerzonego zaangażowania międzynarodowego 
środowiska badawczego. Niektórzy różniący się od siebie partnerzy UE, jak np. RPA i Korea 
Południowa, doświadczyli jednakowych trudności w dostępie do unijnych źródeł 
finansowania. Znaczne zmniejszenie obciążenia administracyjnego oraz skrócenie „czasu na 
przyznanie dotacji” i „czasu na wypłacenie dotacji” stanowią zatem też warunki wstępne 
niezbędne do przyciągania znakomitych badaczy z całego świata.

Upowszechnianie wyników
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Zasady dotyczące praw własności intelektualnej w dużej mierze opierają się na 
obowiązujących zasadach siódmego programu ramowego i sprawozdawca z zadowoleniem 
przyjmuje tę ciągłość. Dużo większy nacisk na wykorzystywanie i upowszechnianie wyników 
współgra również z ogólnymi celami programu „Horyzont 2020”. Sprawozdawca uważa, że 
otwarty dostęp, otwarte oprogramowanie i ochrona patentowa to zasadniczo właściwe 
instrumenty upowszechniania wyników i ich popularyzowania, ale wysoce pożądany byłby 
wyższy poziom świadomości i pomocy w zakresie praw własności intelektualnej. 

Zasady dotyczące praw własności intelektualnej powinny być bardziej spójne w programie 
„Horyzont 2020”. W celu zachowania elastyczności ram prawnych niektóre szczegóły mają 
być regulowane w umowach o udzielenie dotacji. Bardzo wskazana byłaby jednak ostrożność, 
aby uniknąć dezintegracji ogólnych warunków. 

Odnośnie do nowych instrumentów finansowania, np. zamówień przedkomercyjnych lub 
zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, konieczne jest zapewnienie większej 
jasności prawnej, zważywszy że doświadczenie w finansowaniu takich działań z funduszy 
publicznych jest bardzo niewielkie w większości sektorów. Przykładowo w odniesieniu do 
partnerstwa publiczno-prywatnego należy ustalić wspólne warunki mające zastosowanie do 
nowych i już istniejących partnerstw publiczno-prywatnych, które to warunki mogłyby 
obejmować prawa własności intelektualnej w zamówieniach publicznych oraz prawa dostępu 
i otwarte uczestnictwo przedsiębiorstw wchodzących na rynek i małych podmiotów.

Podsumowanie

Pojedynczy zestaw jasnych i spójnych zasad uczestnictwa i upowszechniania wyników w 
ramach programu „Horyzont 2020” warunkuje pomyślne wdrożenie całego programu 
ramowego. 

W celu zrealizowania założeń ustalonych przez Parlament we wcześniejszych 
sprawozdaniach, a także w celu spełnienia słusznych postulatów zgłoszonych w środowisku 
badawczym, będziemy musieli osiągnąć delikatną równowagę pomiędzy czterema 
podstawowymi zasadami. Zasady te to uproszczenie, rozliczalność, elastyczność i 
wiarygodność – od zrealizowania i wyważenia tych zasad zależeć będzie w znacznej mierze 
udane wdrożenie programu „Horyzont 2020”. 


