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Zjednodušenie účasti v rámcových programoch EÚ – trvalá cesta 

Otázka zjednodušenia rámcových programov EÚ je témou prebiehajúcej diskusie, ktorej 
vznik siaha takmer až k počiatkom činností EÚ na financovanie výskumu. V posledných 
dvoch rokoch Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby zabezpečila zásadný pokrok 
v zjednodušení, aby sa konečne zlepšil prístup zúčastnených strán k finančným prostriedkom 
EÚ určeným na výskum a inovácie a zvýšila sa príťažlivosť týchto programov. 
V parlamentných správach o priebežnom hodnotení siedmeho rámcového programu 
(2011/2043 (INI)), o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum 
(2010/2079(INI)) a o zelenej knihe Od výziev k príležitostiam (2011/2107(INI)) bolo 
predložené množstvo konkrétnych odporúčaní a návrhov, ktoré sa teraz musia zohľadniť 
v právnych predpisoch týkajúcich sa programu Horizont 2020. 

Okrem zjednodušenia prostredia na financovanie výskumu na úrovni EÚ sa najvýznamnejšia 
časť potenciálu v oblasti zjednodušenia môže dosiahnuť primeraným vypracovaním 
ustanovení, ktoré predpokladá nariadenie o rozpočtových pravidlách a pravidlá účasti. 
Spravodajca by tu chcel opätovne zdôrazniť význam dosiahnutia zjednodušeného 
a súdržnejšieho nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré je v súčasnosti predmetom 
trojstranného dialógu Parlamentu, Komisie a Rady. Spravodajca vyjadruje úprimnú nádej, že 
opatrenia na zjednodušenie, ktoré požaduje Parlament, najmä opatrenia zamerané na 
zjednodušenie ustanovení dôležitých z hľadiska financovania výskumu a inovácií, sa 
vykonajú v plnom rozsahu.

V tejto súvislosti víta program zjednodušenia viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020 (COM(2012)0042), ktorý predstavuje jasný dôkaz pevného záväzku 
Komisie voči zjednodušeniu. Spravodajca sa domnieva, že plán Komisie zaviesť hodnotiacu 
tabuľku na sledovanie pokroku, ktorý sa dosiahol vo vykonávaní programu zjednodušenia, 
môže podporiť rozhodovací proces. Napriek tomu však vyjadruje úprimnú nádej, že zámer 
Komisie „dôkladne obhajovať uvedené návrhy na zjednodušenie“ nebude obmedzovať právnu 
povinnosť Parlamentu a Rady dosiahnuť skutočné zjednodušenie v prospech výskumného 
spoločenstva. 

Bol už dosiahnutý zásadný pokrok v zjednodušení?

Spravodajca rozhodne víta návrh Komisie o pravidlách účasti a šírenia výsledkov v programe 
Horizont 2020 ako dôležitý krok vpred prostredníctvom riešenia naliehavých potrieb 
výskumného spoločenstva v oblasti financovania výskumu a inovácií EÚ. Oceňuje najmä 
nasledujúce hľadiská:

 jednotný súbor pravidiel platný pre financovanie všetkých akcií, ktoré realizujú 
účastníci v rámci programu Horizont 2020 vrátane programu Euratom, bez ohľadu na 
financujúci orgán, 

 obmedzené požiadavky týkajúce sa systémov zaznamenávania pracovného času 
(v prípade osôb, ktoré pracujú výlučne na danej akcii sa nevyžaduje zaznamenávanie 
pracovného času (článok 25 pravidiel pre program Horizont 2020)), stupníc 
jednotkových nákladov pre vlastníkov malých a stredných podnikov a ďalšie fyzické 
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osoby (článok 26 pravidiel pre program Horizont 2020)) atď.

 širšie akceptovanie zvyčajných účtovných postupov príjemcov, 

 zahrnutie dane z pridanej hodnoty medzi oprávnené náklady,

 jednotná informačná platforma s jednoduchým prístupom pre užívateľov, kde 
účastníci nájdu všetko na jednom mieste,

 rovnaký prístup k všetkým žiadateľom bez ohľadu na sídlo a predmet činnosti 
(článok 6 pravidiel pre program Horizont 2020).

Niektoré podrobnosti v návrhu Komisie sú však príliš vágne alebo sporné, preto si zaslúžia 
podrobnejšiu diskusiu. Nižšie je uvedený súbor otázok, ktoré by sa, podľa názoru 
spravodajcu, mali opätovne zvážiť v nadchádzajúcej diskusii.

Jednotná miera financovania pre všetkých účastníkov

Návrh jednotnej sadzby na úhradu nákladov platnej pre všetkých účastníkov, ktorá sa líši len 
podľa typu činnosti – 100 + 20 % na činnosti v oblasti výskumu a 70 + 20 % na činnosti, 
ktoré majú bližšie k uplatneniu na trhu, sa javí ako všeobecný krok k zjednodušeniu riadenia 
programu. Konkrétne dôsledky tohto návrhu pre žiadateľov a príjemcov sú však 
nejednoznačné a vyžadujú si ďalšie vysvetlenie. 

Zo spätnej väzby niektorých významných výskumných organizácií už vyplynulo, že 
navrhované sadzby financovania by mali rozdielny dosah na všeobecnú úroveň financovania 
v závislosti od veľkosti inštitúcie, povahy činností a výšky nepriamych nákladov. Komisia by 
preto mala vypracovať súbor modelových výpočtov, ktorý by ukázal možný dosah 
navrhovaných mechanizmov financovania na účastníkov programu a poslúžil by ako základ 
možných ďalších zmien a doplnení v tejto oblasti.

Rozhodne by sa malo zvážiť zavedenie možnosti neúčasti na všeobecnom modeli, ktorú by si 
mohli vybrať niektorí účastníci, napríklad neziskové výskumno-technologické organizácie 
alebo vysoké školy, ktoré už zaviedli systémy účtovania podľa úplných nákladov a ktorým by 
sa tak mohli poskytovať úhrady podľa skutočných priamych a nepriamych nákladov.

Treba tiež pripomenúť, že návrh ustanovuje len maximálnu sadzbu financovania a umožňuje 
ustanovenie nižších sadzieb financovania celkových oprávnených nákladov v pracovných 
programoch. Vzhľadom na to, aký význam majú presne vymedzené sadzby financovania pre 
potenciálnych účastníkov, treba nevyhnutne znížiť túto nejednoznačnosť a jasne vymedziť 
pravidlá týkajúce sa maximálnych sadzieb financovania. 

Nižšia sadzba financovania môže byť odôvodnená pri nepriamych akciách so silnou účasťou 
priemyslu alebo v oblastiach, kde sa predpokladá podpora nových finančných nástrojov. 
Pravidlá financovania by mali obsahovať odkaz na možnosť využitia prístupu založeného na 
rôznych zdrojoch financovania. Prístup založený na rôznych zdrojoch financovania by bol 
vhodný najmä pri projektoch, ktoré zahŕňajú demonštračné činnosti veľkého rozsahu 
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a vyžadujú si veľké množstvo finančných prostriedkov.

Financovanie inovácií

Rozlíšenie výšky financovania výskumných činností a činností, ktoré majú bližšie 
k uplatneniu na trhu, je vo všeobecnosti vhodným ustanovením. Dôrazne sa však odporúča 
podrobnejšie vymedzenie tých činností orientovaných na trh (článok 22 pravidiel pre program 
Horizont 2020), na ktoré sa bude uplatňovať sadzba úhrady nákladov vo výške 70 + 20 %, 
aby sa zabránilo možnému nesprávnemu výkladu súčasných pravidiel. 

Spravodajca by okrem toho vo všeobecnosti privítal vysvetlenie koncepcie inovácií, ktorú 
plánuje Komisia v budúcnosti prijať. 

Jasné rozlišovanie medzi výskumnými činnosťami a inovačnými činnosťami (ktoré majú 
bližšie k uplatneniu na trhu) napriek tomu viedlo k nepochopeniu a neistote v radoch 
výskumného spoločenstva. Na podporu inovácií vo všetkých odvetviach a v rámci celého 
inovačného reťazca treba prijať ustanovenia, ktoré umožnia spojenie rôznych činností 
v jednom projekte, a tým zároveň umožnia financovať rôzne balíky pracovných činností 
rôznymi sadzbami. Súčasný návrh je, žiaľ, v tomto smere nejednoznačný a vyžaduje si vyššiu 
právnu jasnosť. V tejto súvislosti treba tiež overiť, či by takéto ustanovenia mohli viesť ku 
komplikovanejšiemu procesu pri vzniku konzorcií alebo riadení projektov.

Návrhy nových nástrojov, najmä motivačných ocenení a tiež finančných nástrojov, ktoré 
vznikli z bývalého finančného nástroja s rozdelením rizika, si ešte stále vyžadujú ďalšie 
právne vysvetlenie týkajúce sa ich vykonávania. Nové a súčasné nástroje treba racionalizovať. 

Spravodajca by rád opätovne zdôraznil, že ak chce Únia skutočne uspieť v uvoľnení 
inovačného potenciálu Európy, rozhodujúcim činiteľom bude čas. Výrazné skrátenie 
priemerného času na udelenie finančných prostriedkov a času na vyplatenie finančných 
prostriedkov musí zostať jedným z najdôležitejších cieľov programu zjednodušenia, a to 
nielen z dôvodu zníženia administratívneho zaťaženia a dlhotrvajúcej neistoty žiadateľov, ale 
aj s cieľom poskytnúť výskumným pracovníkom priestor na skutočné inovácie. Osobitne to 
platí pre malé a stredné podniky.

Rozšírenie účasti

Malé a stredné podniky a podniky strednej veľkosti

Spravodajca víta skutočnosť, že niektoré konkrétne pravidlá sa zameriavajú na posilnenie 
účasti malých a stredných podnikov (napr. článok 26, článok 47 atď. pravidiel pre program 
Horizont 2020). Najmä v rámci tých línií programu Horizont 2020, ktorých cieľom je naplniť 
finančné potreby malých a stredných podnikov, sa musí zabezpečiť určitá miera pružnosti ako 
reakcia na osobitné podmienky, v akých malé a stredné podniky vykonávajú činnosti v oblasti 
výskumu a inovácií. Rozhodujúce je, aby sa mohli prijať konkrétne opatrenia na výrazné 
skrátenie času na udelenie finančných prostriedkov a času na vyplatenie finančných 
prostriedkov vo výzvach, ktorých účastníkmi majú byť najmä malé a stredné podniky.
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Jednou z konkrétnych otázok, ku ktorým by sa chcel spravodajca vyjadriť, je osobitná úloha, 
ktorú v inovačnom prostredí Únie zohrávajú podniky strednej veľkosti (250 až 500 
zamestnancov). Zo štatistík vyplýva, že tieto podniky strednej veľkosti, v ktorých najvyšší 
počet zamestnancov presahuje počet zamestnancov malých a stredných podnikov, sú dnes 
hybnou silou inovácií v Európe. V rámci finančných nástrojov programu Horizont 2020 by 
preto mali byť naplánované primerané opatrenia na využitie plného inovačného potenciálu 
týchto podnikov. 

„Brána k excelentnosti“

S potrebou zjednodušenia úzko súvisí otázka nedostatočne zastúpených regiónov a členských 
štátov, ktorá bola vždy výrazne prítomná v diskusiách o siedmom rámcovom programe. 
Horizont 2020 bude prvým rámcovým programom EÚ určeným na riešenie tohto problému 
a na využitie plného potenciálu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vo všetkých členských 
štátoch a regiónoch EÚ. Záväzný program zjednodušenia, vhodný súbor nástrojov, dôsledná 
súčinnosť so štrukturálnymi fondmi a ďalšími príslušnými programami EÚ, ako aj súdržný 
súbor sprievodných opatrení prispejú k budovaniu „brány k excelentnosti“ pre tých, ktorí 
majú v súčasnom programe nedostatočné zastúpenie. Spravodajca si dobre uvedomuje, že 
osobitné opatrenia „brány k excelentnosti“ sa budú musieť primerane uplatňovať v pravidlách 
účasti, aby sa zohľadnili ustanovenia, ktoré ešte treba zaviesť v ďalších právnych aktoch 
balíka programu Horizont 2020. Na zvýšenie súčinnosti a vzájomného dopĺňania sa programu 
Horizont 2020, štrukturálnych fondov a ďalších príslušných programov EÚ bude potrebné 
zosúladenie pravidiel účasti vo všetkých dotknutých programoch.

Medzinárodná spolupráca

Spravodajca je presvedčený, že zamýšľaný posun modelu smerom k inováciám nemôže 
uspieť bez strategicky rozšíreného zapojenia medzinárodného výskumného spoločenstva. 
Takí rôznorodí partneri EÚ, ako napríklad Južná Afrika alebo Južná Kórea, majú rovnakú 
skúsenosť, že prostredie financovania EÚ je nedostupné. Zásadné zníženie administratívneho 
zaťaženia a zároveň skrátenie času na udelenie finančných prostriedkov a času na vyplatenie 
finančných prostriedkov sú preto predpokladmi na prilákanie vynikajúcich výskumníkov 
z celého sveta.

Šírenie výsledkov

Pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva sú do veľkej miery založené na súčasných 
pravidlách siedmeho rámcového programu a spravodajca víta túto kontinuitu. Omnoho 
silnejší dôraz na využívanie a šírenie výsledkov je zároveň v súlade s celkovými zámermi 
programu Horizont 2020. Spravodajca sa domnieva, že otvorený prístup, otvorené zdroje 
a patentovanie sú v zásade vhodnými nástrojmi na šírenie výsledkov a ich presadzovanie, 
veľkou výhodou by však bola vyššia miera informovanosti a pomoci v oblasti práv duševného 
vlastníctva. 

Pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva by mali byť v rámci programu Horizont 2020 
súdržnejšie. Na zachovanie pružnosti regulačného rámca bude treba niektoré podrobnosti 
upraviť v dohodách o grante. Veľmi vhodná by však bola určitá opatrnosť, aby sa zabránilo 
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rozkladu celkových podmienok. 

V súvislosti s novými nástrojmi financovania, akými sú obstarávanie vo fáze pred komerčným 
využitím či verejné obstarávanie inovatívnych riešení, je potrebné ďalšie právne vysvetlenie, 
keďže skúsenosť s verejným financovaním týchto činností je vo väčšine odvetví veľmi slabá. 
Vo vzťahu k verejno-súkromným partnerstvám by sa mal napríklad vypracovať súbor 
spoločných podmienok platných pre nové aj súčasné verejno-súkromné partnerstvá, ktorý by 
mohol zahŕňať otázku práv duševného vlastníctva vo verejnom obstarávaní a prístupových 
práv a otvorenej účasti nových a malých subjektov.

Zhrnutie

Jednotný, jasný a súdržný súbor pravidiel účasti a šírenia výsledkov v rámci programu 
Horizont 2020 je rozhodujúci pre úspešné vykonávanie celého rámcového programu. 

Na dosiahnutie cieľov, ktoré boli stanovené v predošlých správach Parlamentu, ako aj na 
splnenie požiadaviek, ktoré boli oprávnene nastolené vo výskumnom spoločenstve, budeme 
musieť zabezpečiť citlivú rovnováhu štyroch kľúčových zásad. Týmito zásadami sú 
zjednodušenie, zodpovednosť, pružnosť a spoľahlivosť. Úspešné vykonávanie programu 
Horizont 2020 bude do veľkej miery závisieť od plnenia a vyváženosti týchto zásad. 

simplification = zjednodušenie
accountability = zodpovednosť
flexibility = pružnosť
reliability = spoľahlivosť


