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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz 

zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu przypisuje bardzo 

istotną rolę Europejskiemu Instytutowi 

Innowacji i Technologii (zwanemu dalej 

„EIT”), który ma swój udział w szeregu 
sztandarowych inicjatyw. 

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz 

zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu przypisuje bardzo 

istotną rolę Europejskiemu Instytutowi 

Innowacji i Technologii (zwanemu dalej 

„EIT”), który ma na celu przyczynienie się 
do realizacji szeregu sztandarowych 
inicjatyw, w szczególności sztandarowych 
inicjatyw „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzieŜ”. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W latach 2014-2020 EIT powinien 

przyczynić się do realizacji celów 

(2) W latach 2014-2020 EIT powinien 

przyczynić się do realizacji celów 
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„Horyzontu 2020 – programu ramowego w 

zakresie badań naukowych i innowacji” 

ustanowionego rozporządzeniem nr 

XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i 

Rady (zwanego dalej „Horyzontem 2020”), 

integrując trójkąt wiedzy, tj. badania, 

innowacje i szkolnictwo wyŜsze. 

„Horyzontu 2020 – programu ramowego w 

zakresie badań naukowych i innowacji” 

ustanowionego rozporządzeniem nr 

XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i 

Rady (zwanego dalej „Horyzontem 2020”), 

integrując trójkąt wiedzy, tj. badania, 

innowacje i szkolnictwo wyŜsze, w celu 
stymulowania dąŜenia do doskonałości 
oraz przyspieszenia tempa innowacji. 

Uzasadnienie 

Celem EIT jest zintegrowanie trzech części trójkąta wiedzy w celu stymulowania dąŜenia do 

doskonałości oraz przyspieszenia tempa innowacji. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami 

własności intelektualnej są określone w 

zasadach uczestnictwa. 

(4) Zasady dotyczące rozpowszechniania 
wyników poprzez otwarty dostęp, 
licencjonowania oraz zarządzania 
prawami własności intelektualnej są 

określone w zasadach uczestnictwa oraz w 
strategicznym planie innowacji EIT. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Jako wiodące instytucje europejskie 
działające na rzecz innowacji, EIT i 
wspólnoty wiedzy i innowacji (zwane dalej 
„WWiI”) powinny odgrywać innowacyjną 
rolę w określaniu i wspieraniu 
innowacyjnych praktyk w zakresie 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej, promując przejrzystość, 
transfer wiedzy i jej rozpowszechnianie. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) EIT powinien współpracować 

bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi 

przedstawicielami i zainteresowanymi 

stronami funkcjonującymi w łańcuchu 

innowacji, co miałoby korzystne skutki dla 

obu stron. Aby uczynić taki dialog i 

wymianę bardziej systematycznymi, naleŜy 

zorganizować forum zainteresowanych 

stron EIT, gromadzące szerszą społeczność 

zainteresowanych stron wokół zagadnień o 

charakterze przekrojowym.  

(6) EIT powinien współpracować 

bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi 

przedstawicielami i zainteresowanymi 

stronami funkcjonującymi w łańcuchu 

innowacji, co miałoby korzystne skutki dla 

obu stron. Aby uczynić taki dialog i 

wymianę bardziej systematycznymi, naleŜy 

zorganizować forum zainteresowanych 

stron EIT, gromadzące na wspólnej 
platformie wszystkie WWiI oraz szerszą 
społeczność zainteresowanych stron wokół 

zagadnień o charakterze przekrojowym. W 
celu zapewnienia większego 
zaangaŜowania zainteresowanych stron 
EIT powinien przeprowadzić stosowne 
kampanie informacyjne skierowane do 
europejskich uniwersytetów, władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
zajmujących się polityką w dziedzinie 
badań, rozwoju i innowacji. WWiI 
powinny równieŜ ustanowić procedury 
regularnych konsultacji zainteresowanych 
stron w swoich poszczególnych obszarach 
działania. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) EIT powinien zwrócić uwagę na 
odpowiednią równowagę między róŜnymi 
podmiotami trójkąta wiedzy 
zaangaŜowanymi w WWiI, szczególną 
wagę przykładając do niewielkich 
podmiotów i zaangaŜowania sektora 
prywatnego. W szczególności EIT 
powinien dąŜyć do ściślejszej współpracy 
MŚP, aby zapewnić ich aktywny udział w 
działaniach WWiI. Ponadto, w 
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stosownych przypadkach, w działania 
WWiI powinny być zaangaŜowane spółki 
publiczne i organy władz lokalnych, a 
takŜe organizacje nienastawione na zysk. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) EIT powinien dalej wspierać 
honorowanie przez państwa członkowskie 
stopni naukowych i dyplomów EIT 
opatrzonych znakiem doskonałości EIT. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) EIT, z uwagi na swój charakter i 
skład, powinien propagować 
multidyscyplinarne i interdyscyplinarne 
podejścia w zakresie innowacji i 
przedsiębiorczości, w tym opracowywanie 
rozwiązań pozatechnologicznych, podejść 
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego, jako 
niezbędne uzupełnienie innowacyjnych 
działań ukierunkowanych na technologię 
i technikę. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 6 c preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6c) Przedsiębiorstwa społeczne − mając 
bardzo innowacyjny charakter, jeŜeli 



 

 

 PE519.314/ 5 

 PL 

chodzi o oferowane towary i usługi − 
mogą przyczynić się do rozwiązywania 
powaŜnych problemów społecznych. 
Dlatego innowacje społeczne i 
przedsiębiorczość społeczna powinny 
stanowić, w miarę moŜliwości, waŜną 
część działań EIT i WWiI. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 7 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) NaleŜy określić zakres wkładu EIT do 

Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych 

dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie 

zasobów finansowych WWiI. 

(7) NaleŜy określić zakres wkładu EIT do 

Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych 

dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie 

zasobów finansowych WWiI. W 
szczególności EIT powinien działać jako 
inwestor, a jego inwestycje powinny 
działać jako dźwignia dla innych źródeł 
finansowania prywatnego lub 
publicznego, włączając w to inne fundusze 
UE. NaleŜy ściśle określić poziom tej 
dźwigni. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 8 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Skład organów EIT powinien zostać 

uproszczony. NaleŜy usprawnić 

funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT 

oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania 

Rady Zarządzającej i Dyrektora. 

(8) Skład organów EIT powinien zostać 

uproszczony oraz powinien odzwierciedlać 
trzy elementy trójkąta wiedzy i dąŜyć do 
zachowania równowagi płci. NaleŜy 
usprawnić funkcjonowanie Rady 

Zarządzającej EIT oraz dokładniej 

wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej 

i Dyrektora. Rada Zarządzająca i dyrektor 
powinny działać w interesie EIT w sposób 
niezaleŜny, bezstronny i przejrzysty. 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Nowe WWiI, w tym ich priorytetowe 
dziedziny oraz organizacja i ramy czasowe 
procedury wyboru, powinny zostać 
uruchomione w oparciu o zasady 
określone w strategicznym planie 
innowacji. 

(9) EIT moŜe przydzielać swe środki 
finansowe do juŜ ustanowionych WWiI 
lub do nowo wybranych WWiI. 

 Począwszy od 2014 r. EIT powinien 
rozpocząć wybór do czterech nowych 
WWiI w obszarach priorytetów 
tematycznych określonych w 
strategicznym planie innowacji (SPI). 

 Od 2018 r., stosownie do dostępnego 
budŜetu i po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, EIT 
powinien rozpocząć dodatkową procedurę 
wyboru WWiI w pozostałych obszarach 
tematycznych określonych w SPI lub 
nowo określonych tematach objętych 
zakresem celów programu „Horyzont 
2020”. 

 (9a) Nowe WWiI powinny zostać 

uruchomione i wybrane przez EIT w 
drodze otwartej, przejrzystej i 
konkurencyjnej procedury, gwarantującej 
potencjalnym uczestnikom przejrzystość i 
przewidywalność. Procedura wyboru 
WWiI powinna opierać się na 
minimalnych warunkach kryteriów 
kwalifikowalności i spełniać kryteria 
wyboru, wykazując potencjał, jakość i 
wykonalność wniosku. 

 (9b) EIT powinien wziąć pod uwagę to, Ŝe 
nie wszystkie WWiI będą miały takie same 
potrzeby finansowe – niektóre będą 
bardziej kapitałochłonne niŜ inne. EIT 
powinien dlatego określić kwotę wsparcia 
finansowego, jakiego udzieli WWiI. 

 

Poprawka  13 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) WWiI powinny poszerzać swoje 

działania edukacyjne poprzez zapewnienie 

profesjonalnych szkoleń. 

(10) WWiI powinny poszerzać swoje 

działania edukacyjne poprzez zapewnienie 

profesjonalnych szkoleń, równieŜ 
wakacyjnych, kursów naukowych na 
odległość oraz staŜy dla studentów studiów 
podyplomowych. EIT powinien 
inwestować w kultywowanie światowej 
klasy marki EIT w zakresie 
innowacyjnego kształcenia w 
przedsiębiorczości. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 10 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10 a) EIT oraz WWiI powinny 
opracować synergię kształcenia z polityką 
UE i państw członkowskich, mającą na 
celu wspieranie przyszłej dostępności 
niezbędnego kapitału ludzkiego 
stanowiącego podstawę europejskiej drogi 
ku naukowemu, technologicznemu i 
innowacyjnemu przywództwu. W tym celu 
powinno się promować kształcenie w 
zakresie nauk ścisłych, technologii, 
inŜynierii i matematyki przy jednoczesnym 
utworzeniu programu zapewniającego 
szkolenia z przedsiębiorczości oraz staŜe i 
dotacje dla młodych Europejczyków i 
najlepszych uczniów szkół średnich i 
wyŜszych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Współpraca w zakresie organizacji (11) Współpraca w zakresie organizacji 
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monitorowania i oceny WWiI między 

Komisją a EIT jest konieczna dla 

zapewnienia spójności z ogólnym 

systemem monitorowania i oceny na 

poziomie UE. 

monitorowania i oceny WWiI między 

Komisją a EIT jest konieczna dla 

zapewnienia spójności z ogólnym 

systemem monitorowania i oceny na 

poziomie UE. W szczególności naleŜy 
uściślić zasady monitorowania WWiI i 
EIT. Koordynacja i współpraca między 
WWiI powinny być nadzorowane przez 
EIT, aby zapewnić synergię i utworzenie 
wartości dodanej opartej na interakcji 
licznych partnerów EIT. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) WWiI powinny dąŜyć do synergii z 

odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej. 

(12) WWiI powinny dąŜyć do synergii z 

odpowiednimi inicjatywami i 
instrumentami w zakresie badań i 
innowacji ustanowionymi na szczeblu 
europejskim, w tym z europejskimi 
partnerstwami innowacyjnymi, 
europejskimi inicjatywami przemysłowymi 
w ramach planu EPSTE i innymi 
partnerstwami publiczno-prywatnymi. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) WWiI powinny działać jak 
„katalizatory innowacji” mające zdolność 
tworzenia znaczącej liczby tak 
potrzebnych innowatorów, którzy staną się 
nosicielami kultury przedsiębiorczości i 
doświadczenia i będą w stanie tworzyć 
innowacyjne i oparte na wiedzy MŚP oraz 
przekształcać juŜ istniejące 
przedsiębiorstwa. WWiI powinny stać się 
równieŜ łatwym do powtórzenia modelem 
referencyjnym współpracy dla innych 
europejskich, regionalnych i krajowych 
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wspólnot badań, rozwoju i innowacji oraz 
dla konsolidacji funduszy strukturalnych 
tak, aby osiągnąć cele w zakresie unijnej 
innowacji. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 12 b preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12b) NaleŜy lepiej koordynować 
wydawanie funduszy Unii i państw 
członkowskich na badania naukowe, 
innowacje i edukację w celu zapewnienia 
wzajemnego powiązania, wyŜszej 
skuteczności i lepszej widoczności tych 
dziedzin oraz w celu osiągnięcia lepszej 
synergii budŜetowej. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 13 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału 

organizacji z róŜnych państw 

członkowskich w WWiI, naleŜy utworzyć 

podmioty partnerskie w co najmniej trzech 

róŜnych państw członkowskich. 

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału 

organizacji z róŜnych państw 

członkowskich w WWiI, naleŜy utworzyć 

podmioty partnerskie w co najmniej trzech 

róŜnych państw członkowskich. EIT 
powinien promować zwiększenie 
uczestnictwa i stymulować doskonałość w 
całej Europie. Powinien on zapewnić 
dostęp do wszystkich wysokiej klasy 
europejskich uniwersytetów, wspólnot 
badawczych, niewielkich grup 
badawczych oraz podmiotów sektora 
prywatnego, w tym wysoce innowacyjnych 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność. 

 (13a) EIT i WWiI powinny rozwijać 
kontakty zewnętrzne i ustanowić kanały 
komunikacji i wymiany informacji z 
instytucjami i innymi partnerami w 



 

 

 PE519.314/ 10 

 PL 

powstających oraz potencjalnych centrach 
doskonałości, w szczególności tam, gdzie 
istnieje dowiedzione zapotrzebowanie, tak 
by mogły one angaŜować się i uczestniczyć 
w ich działalności. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Kryteria i procedury finansowania, 

monitorowania i oceny działalności WWiI 

powinny zostać przyjęte przez EIT przed 

rozpoczęciem procesu wyboru WWiI. 

(14) Kryteria i procedury finansowania, 

monitorowania i oceny działalności WWiI 

powinny zostać przyjęte przez EIT przed 

rozpoczęciem procesu wyboru WWiI. W 
szczególności znacząca część rocznego 
wkładu finansowego na rzecz WWiI 
powinna być przydzielona w oparciu o 
konkurencyjny mechanizm przeglądu. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) WaŜne jest zapewnienie naleŜytego 
zarządzania EIT oraz tworzenia WWiI w 
jak najskuteczniejszy i przyjazny 
uŜytkownikom sposób. EIT powinien 
starać się ograniczyć obciąŜenia 
administracyjne dla WWiI. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 15 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Trzyletni program prac EIT powinien 

uwzględniać opinię Komisji w sprawie 
szczegółowych celów EIT, jak określono w 
programie „Horyzont 2020”, i jego 

(15) Trzyletni program prac EIT powinien 

uwzględniać opinię Komisji oraz pogląd 
wyraŜony przez Parlament Europejski i 
Radę. NaleŜy ustanowić regularny dialog 
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komplementarności z polityką i 
instrumentami Unii Europejskiej. 

między EIT i Parlamentem Europejskim. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Ocena EIT powinna wnieść 

terminowy wkład w ocenę programu 

„Horyzont 2020” w 2017 r. i 2023 r. 

(17) Ocena EIT powinna umoŜliwić 
bezpośrednie porównanie osiągnięć oraz 
kluczowych wskaźników z właściwymi 
instrumentami programu „Horyzont 
2020” oraz powinna wnieść terminowy 

wkład w ocenę programu „Horyzont 2020” 

w 2017 r. i 2023 r. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 18 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją 
rolę w monitorowaniu wdraŜania 

szczególnych aspektów działalności EIT. 

(18) Komisja powinna poprawić 
monitorowanie wdraŜania szczególnych 

aspektów działalności EIT, a EIT 
powinien usprawnić monitorowanie 
WWiI. Monitorowanie powinno być 
nastawione na wyniki. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Działania EIT zapewniają 
najwyŜszy stopień przejrzystości, 
rozliczalności i demokratycznej kontroli 
wkładów z budŜetu UE, zwłaszcza w 
odniesieniu do ich wkładu, zarówno 
spodziewanego, jak i osiągniętego, w 
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realizację celów Unii. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (-a a) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-aa) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. »innowacja« oznacza proces, w tym 
jego wyniki, łączący róŜne obszary wiedzy, 
róŜne rodzaje zdolności i umiejętności, 
dzięki któremu nowe idee odpowiadają na 
zapotrzebowanie społeczne lub 
gospodarcze i prowadzą do powstawania 
nowych produktów, usług, procesów lub 
modeli działalności gospodarczej i modeli 
organizacyjnych przynoszących 
społeczności wartość dodaną oraz 
z powodzeniem wprowadzanych na 
istniejący rynek lub mających zdolność 
tworzenia nowych rynków;” 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (a b) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-ab) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. »wspólnota wiedzy i innowacji« 
(WWiI) oznacza niezaleŜne partnerstwo 
instytucji szkolnictwa wyŜszego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w procesie 
innowacji, w postaci strategicznej sieci, 
niezaleŜnie od jej formy prawnej, opartej 
na wspólnym średnio- i długookresowym 
planowaniu innowacji w celu osiągnięcia 
celów EIT oraz przyczynienia się do 
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realizacji celów ustanowionych w ramach 
inicjatywy »Horyzont 2020«;” 

Uzasadnienie 

Aby w pełni uwzględnić EIT jako instrument słuŜący do wdraŜania inicjatywy „Horyzont 

2020”, waŜne jest podkreślenie związku między rolą WWiI i poszczególnymi celami tej 

inicjatywy. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (a a) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. »podmiot partnerski« oznacza kaŜdy 
podmiot, który jest członkiem WWiI, i 
moŜe obejmować, w szczególności, 
instytucje szkolnictwa wyŜszego, instytucje 
badawcze, spółki publiczne lub prywatne, 
instytucje finansowe, organy regionalne i 
lokalne, fundacje oraz organizacje 
nienastawione na zysk;” 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 7  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. „instytucja szkolnictwa wyŜszego” 

oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 

decyzji (UE) nr xxx/20xx Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającej 

program „Erasmus dla wszystkich”. 

7. „instytucja szkolnictwa wyŜszego” 

oznacza instytucję w rozumieniu art. 2 

rozporządzenia (WE) nr xxx/20xx 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającej program „Erasmus dla 

wszystkich”. 
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Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b a) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 „9. »strategiczny plan innowacji«” (SPI) 
oznacza dokument strategiczny 
określający długoterminową strategię EIT 
dotyczącą przyszłych inicjatyw, w tym 
przegląd planowanych działań z zakresu 
szkolnictwa wyŜszego, badań i innowacji 
na okres siedmiu lat.” 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b b) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „9a. „Regionalny System Innowacji” 
oznacza system mający na celu 
rozszerzenie uczestnictwa w działaniach 
WWiI i ukierunkowany na partnerstwa 
instytucji szkolnictwa wyŜszego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw, MŚP i 
innych zainteresowanych stron z 
powstających centrów doskonałości, które 
mają ambicję i potencjał do wspinania się 
po schodach prowadzących do 
doskonałości i rozwinięcia się w 
ekosystemy odzwierciedlające główne 
cechy ośrodków kolokacji. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (c) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  

„10. „forum zainteresowanych stron” 

oznacza posiedzenie otwarte dla 
przedstawicieli organów krajowych i 
regionalnych, zorganizowanych grup 

interesu i indywidualnych podmiotów z 

kręgów działalności gospodarczej, 

szkolnictwa wyŜszego i badań naukowych, 

organizacji klastrów, jak równieŜ innych 

zainteresowanych stron z całego trójkąta 

wiedzy”. 

„10. „forum zainteresowanych stron” 

oznacza platformę obejmującą 
konferencje i wydarzenia w formie 
rzeczywistej oraz wirtualnej, otwartą dla 
przedstawicieli organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych, 
zorganizowanych grup interesu i 

indywidualnych podmiotów z kręgów 

działalności gospodarczej, szkolnictwa 

wyŜszego i badań naukowych, 

stowarzyszeń, społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji klastrów, jak 
równieŜ innych zainteresowanych stron z 

całego trójkąta wiedzy.” 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera (d) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 2 – ustęp 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„11. „działalność WWiI wnosząca wartość 

dodaną” oznacza działania prowadzone 

przez podmioty partnerskie, przyczyniające 

się do integracji trójkąta wiedzy, tj. badań 

naukowych, innowacji i szkolnictwa 

wyŜszego, w tym działania związane z 

zakładaniem, administrowaniem i 

koordynowaniem WWiI.” 

„11. „działalność WWiI wnosząca wartość 

dodaną” oznacza działania prowadzone 

przez podmioty partnerskie, przyczyniające 

się do integracji trójkąta wiedzy, tj. badań 

naukowych, innowacji i szkolnictwa 

wyŜszego, w tym działania związane z 

zakładaniem, administrowaniem i 

koordynowaniem WWiI oraz 
przyczynianie się do osiągnięcia ogólnych 
celów EIT.” 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Misja i cele Misja i cel 

Misją EIT jest przyczynienie się do 

zrównowaŜonego wzrostu gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 

przez wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego państw członkowskich i 

Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i 
łącząc ze sobą szkolnictwo wyŜsze, 
innowacje i badania naukowe na 
najwyŜszym poziomie. 

Misją EIT jest przyczynienie się do 

zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego i 
społecznego w Europie i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmocnienie i 
przyspieszenie potencjału innowacyjnego i 
potencjału przedsiębiorczości państw 
członkowskich i Unii w celu rozwiązania 
powaŜnych wyzwań społecznych stojących 
przed społeczeństwem europejskim. EIT 

realizuje ten cel, propagując synergię, 
współpracę i integrację szkolnictwa 
wyŜszego, innowacji i badań naukowych 

oraz przedsiębiorczość na najwyŜszym 
poziomie. 

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki 

wyników EIT na lata 2014–2020 są 

zdefiniowane w programie »Horyzont 

2020«”. 

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki 

wyników EIT na lata 2014–2020 są 

zdefiniowane w programie »Horyzont 

2020«”. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera (a) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) art. 4 ust. 1 lit. a) otrzymuje 
brzmienie: 

 „(a) Rada Zarządzająca składa się w 
odpowiednich proporcjach z członków 
wysokiego szczebla, posiadających 
doświadczenie w kształceniu wyŜszym, 
działalności badawczej, innowacyjnej oraz 
w przedsiębiorczości. Odpowiada ona za 
kierowanie działalnością EIT, za wybór, 
wyznaczenie i ocenę WWiI oraz za 
wszelkie inne decyzje strategiczne;” 

Uzasadnienie 

Równowaga między podmiotami zajmującymi się edukacją, badaniami, innowacją i 
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przedsiębiorczością jest niezbędna w organach EIT. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4  

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany: 

(4) Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

(a) skreśla się lit. a); "1. Aby osiągnąć swój cel, EIT:  

 (a) określa swoje główne priorytety i 
działania w celu osiągnięcia 
ustanowionych celów ogólnych i 
szczegółowych; 

(b) dodaje się lit. j) w brzmieniu: (b) uświadamia potencjalne podmioty 
partnerskie, w szczególności MŚP oraz 
powstające i potencjalne centra 
doskonałości, aby wspierać i ułatwiać ich 
udział w swoich działaniach; 

 (c) wybiera i wyznacza WWiI zgodnie z 
art. 7 oraz określa ich prawa i obowiązki 
w drodze umowy; zapewnia im 
odpowiednie i szybkie wsparcie; stosuje 
odpowiednie środki kontroli jakości; 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność; zapewnia odpowiedni poziom 
koordynacji oraz ułatwia skuteczną 
komunikację i współpracę tematyczną 
między WWiI i ośrodkami kolokacji; 

 (d) gromadzi fundusze ze źródeł 
publicznych i prywatnych oraz 
wykorzystuje swoje zasoby zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. W 
szczególności stara się pozyskiwać 
znaczną i coraz większą część swojego 
budŜetu ze źródeł prywatnych i z dochodu 
generowanego przez własne działania; 

 (e) zachęca do uznawania w państwach 
członkowskich nadanych przez instytucje 
szkolnictwa wyŜszego będące podmiotami 
partnerskimi stopni naukowych i 
dyplomów, które mogą być oznaczone 
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jako stopnie naukowe i dyplomy EIT; 

 (f) wspiera upowszechnianie dobrych 
praktyk słuŜących integracji trójkąta 
wiedzy w celu wypracowania wspólnej 
kultury innowacji i transferu wiedzy; 

 (fa) aktywnie nawiązuje kontakty poprzez 
WWiI z instytucjami z powstających 
centrów doskonałości o potencjale 
rozwinięcia się w ośrodki kolokacji, w celu 
zwiększenia potencjału innowacyjnego 
Unii.  MoŜe to obejmować zapewnianie 
wsparcia dla łączenia WWiI i partnerstw z 
powstających centrów doskonałości 
poprzez Regionalny System Innowacji, w 
tym projekty partnerstwa, wymiany 
pracowników oraz ustrukturyzowane 
działania w zakresie mobilności; 

 (g) rozbudowuje swoje moŜliwości i 
zdobywa wiedzę specjalistyczną, aby stać 
się światowej klasy podmiotem 
doskonałości w obszarze szkolnictwa 
wyŜszego, badań, innowacji i 
przedsiębiorstwa;  

 (h) propaguje multidyscyplinarne 
podejścia w zakresie innowacji, w 
szczególności integrację rozwiązań 
pozatechnologicznych, podejść 
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego; 

 (i) zapewnia komplementarność, synergię 
oraz spójność działań EIT oraz innych 
programów Unii; 

 (j) promuje WWiI jako partnerów 
innowacji na najwyŜszym poziomie w Unii 
i poza nią; 

 (k) opracowuje wytyczne dotyczące 
najlepszej praktyki w celu 
rozprzestrzenienia dobrej praktyki oraz 
doświadczeń istniejących WWiI do 
nowych WWiI; 

„(j) zwołuje, co najmniej raz do roku, 

forum zainteresowanych stron w celu 
informowania o działalności EIT, jego 
doświadczeniach, dobrych praktykach i 

wkładzie w unijną politykę i cele w 

(l) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum 

zainteresowanych stron w celu wymiany 
informacji dotyczących działalności EIT, 
jego doświadczeń, dobrych praktyk i 

wkładu w unijną politykę i cele w zakresie 
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zakresie innowacji, badań naukowych i 

edukacji. Zainteresowane strony 

zapraszane są do przedstawienia swoich 

poglądów.” 

innowacji, badań naukowych i edukacji, 
jak równieŜ w celu omówienia tych kwestii 
z zainteresowanymi stronami, oraz aby 
uzyskać informację zwrotną na temat 
planu, strategii oraz działań EIT.” 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 - punkt 5 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

art. 6 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: art. 6 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 6 

 WWiI 

 1. WWiI podejmują się w szczególności: 

 (a) innowacyjnej działalności i inwestycji 
oferujących wartość dodaną z 
europejskiego punktu widzenia, w pełni 
integrujących ze sobą płaszczyzny 
szkolnictwa wyŜszego i badań, w celu 
uzyskania masy krytycznej, stymulując 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
otrzymanych wyników; 

 (b) przełomowej oraz innowacyjnej 
działalności badawczej w obszarach o 
kluczowym znaczeniu gospodarczym i 
społecznym oraz opracowywania wyników 
badań na szczeblu europejskim i 
krajowym, posiadających potencjał 
wzmocnienia konkurencyjności Europy 
na szczeblu światowym oraz znalezienia 
rozwiązań największych wyzwań 
społecznych; 

„(c) działalności edukacyjno-szkoleniowej 

na poziomie magisterskim i doktoranckim, 

a takŜe prowadzenia szkoleń zawodowych, 

w dyscyplinach mających potencjał 

zaspokojenia przyszłych potrzeb 

społeczno-gospodarczych Europy oraz 

promujących rozwój umiejętności 

związanych z innowacją, poprawę 

umiejętności kierowniczych i w zakresie 

(c) działalności edukacyjno-szkoleniowej 

na poziomie magisterskim i doktoranckim, 

a takŜe prowadzenia szkoleń zawodowych, 

w dyscyplinach mających potencjał 

zaspokojenia przyszłych potrzeb 

społeczno-gospodarczych Europy oraz 
potrzeb rynku zatrudnienia Unii, 
poszerzających bazę talentów Unii, 
przyciągających i zatrzymujących 
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przedsiębiorczości oraz mobilność 

naukowców i studentów;”. 

najbardziej utalentowane osoby; 
promujących rozwój umiejętności 

związanych z innowacją, poprawę 

umiejętności kierowniczych i w zakresie 

przedsiębiorczości oraz mobilność 

naukowców i studentów, w tym wspieranie 
tworzenia sieci i działalność 
przedsiębiorczą osób, które uzyskały 
dyplom EIT czy teŜ uczestniczyły w 
szkoleniach instytutu; 

 (d) upowszechniania najlepszych praktyk 
w sektorze innowacji z akcentem na 
rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyŜszego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów; 

 (e) integrowania i koordynowania w 
miarę moŜliwości swoich działań z 
istniejącymi inicjatywami europejskimi, 
krajowymi i regionalnymi oraz lokalnymi 
instrumentami w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji. 

 2. WWiI dysponują znaczną ogólną 
niezaleŜnością w zakresie określania 
swojej organizacji wewnętrznej oraz 
składu. W szczególności WWiI: 

 a) ustanawiają radę zarządzającą, której 
skład zapewnia równowagę między 
przedstawicielami sektora szkolnictwa 
wyŜszego, badań i biznesu; 

 b) są otwarte dla nowych członków, w 
szczególności MŚP, które mogą przynieść 
partnerstwu wartość dodaną, pamiętając o 
ciągłości partnerstwa; 

 c) funkcjonują w otwarty i przejrzysty 
sposób oraz zgodnie z kodeksami dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania; 

 2a. WWiI ustalają własne określone plany 
działań i metodologię pracy. W 
szczególności WWiI: 

 a) ustanawiają roczne operacyjne plany 
działań, zawierające szczegółowe cele, 
waŜne etapy prac oraz kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania; 

 b) opracowują strategie osiągnięcia 
stabilności finansowej, prowadzące do 
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stopniowego zmniejszenia poziomu 
finansowania UE; 

 c) opracowują działania w zakresie 
budowania kontaktów zewnętrznych, w 
szczególności z powstającymi instytucjami 
i centrami doskonałości, np. poprzez 
Regionalny System Innowacji, i 
przeprowadzają regularne konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. 

 3. Stosunki między EIT a kaŜdą WWiI są 
regulowane umowami. 

Uzasadnienie 

WWiI są w duŜej mierze niezaleŜne, jednak konieczne jest sprecyzowanie minimalnych 

wymogów i ogólnych zasad, którym podlegają WWiI oraz zadań, które wypełniają. 

 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w art. 7 wprowadza się następujące 
zmiany: 

art. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 7 

(a) dodaje się ust. 1a: Wybór WWiI 

 1. Dane partnerstwo jest wybierane i 
wyznaczane jako WWiI przez EIT na 
podstawie konkurencyjnej, otwartej i 
przejrzystej procedury, na podstawie ich 
jakości oraz pod warunkiem, Ŝe spełniają 
one minimalne kryteria kwalifikowalności 
oraz wyboru zgodnie z ust. 3 i 4. 
Szczegółowe kryteria wyboru WWiI, 
oparte na zasadach doskonałości i 
innowacyjności, są przyjmowane i 
publikowane przez EIT; w procesie 
wyboru uczestniczą niezaleŜni, zewnętrzni 
eksperci. 

„1a. EIT rozpoczyna wybór i wyznaczenie 
WWiI zgodnie z dziedzinami 

2. Począwszy od 2014 r. EIT rozpoczyna 
wybór do 4 nowych WWiI w priorytetach 
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priorytetowymi i harmonogramem, 
określonymi w SPI.” 

tematycznych określonych w SPI. Na 
podstawie dostępnych środków 
finansowych EIT moŜe, począwszy od 
2018 r., po konsultacji z zainteresowanymi 
stronami, rozpocząć nową procedurę 
wyboru w innych obszarach tematycznych 
SPI lub nowych wyznaczonych obszarach. 

(b) w ust. 2 dodaje się lit. h) w brzmieniu:  

„h) gotowość do stworzenia synergii z 
innymi inicjatywami Unii Europejskiej;” 

Liczba wybranych WWiI będzie 
uzaleŜniona od dojrzałości i gotowości 
konsorcjów europejskich do stworzenia 
wiarygodnego WWiI, potencjału 
społecznego i wpływu gospodarczego oraz 
moŜliwości stworzenia synergii z innymi 
inicjatywami, jak równieŜ od chłonności 
EIT oraz dostępnego budŜetu. Wybór 
nowych WWiI będzie opierał się na 
zasługach własnych i potencjale kaŜdego 
rozwaŜanego WWiI, nie będzie teŜ zaleŜny 
od osiągnięć innych WWiI. EIT określa 
odpowiednią wielkość i czas trwania 
swego wkładu na rzecz nowych WWiI. 

(c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Warunkiem minimalnym utworzenia 

WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech 

podmiotów partnerskich z siedzibami w co 

najmniej trzech państwach członkowskich. 

KaŜdy z tych podmiotów partnerskich musi 

być niezaleŜny od pozostałych w 

rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa.” 

3. Aby została utworzona WWiI, muszą 
zostać spełnione następujące minimalne 
kryteria kwalifikowalności: 

 a) uczestnictwo co najmniej trzech 

podmiotów partnerskich z siedzibami w co 

najmniej trzech państwach członkowskich. 

KaŜdy z tych podmiotów partnerskich musi 

być niezaleŜny od pozostałych w 

rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa; 

(d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: b) WWiI muszą przyczyniać się do 
realizacji szczegółowych celów objętych 
filarami »wyzwania społeczne« oraz 
»wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych«, 
określonych w ramach inicjatywy 
»Horyzont 2020«; 

„4. Większość podmiotów partnerskich 

wchodzących w skład WWiI musi mieć 

siedzibę w państwach członkowskich. W 

skład kaŜdej WWiI wchodzi co najmniej 

c) co najmniej dwie trzecie podmiotów 

partnerskich wchodzących w skład WWiI 

musi mieć siedzibę w państwach 
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jedna instytucja szkolnictwa wyŜszego i 

jedna spółka prywatna.” 

członkowskich; 

 d) W skład kaŜdej WWiI wchodzi co 

najmniej jedna instytucja szkolnictwa 

wyŜszego i jedna spółka prywatna. 

 4. Kryteria wyboru w przypadku 
wyznaczania WWiI są w stanie wykazać: 

 (a) obecny i przyszły potencjał do 
wprowadzania innowacji i rozwoju 
przedsiębiorczości w ramach partnerstwa, 
a takŜe jego doskonałość w zakresie 
szkolnictwa wyŜszego, badań i innowacji; 

 (b) zdolność partnerstwa do przyczynienia 
się do realizacji szczegółowych celów w 
ramach priorytetu »wyzwania społeczne« 
oraz »wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i 
przemysłowych«, zdefiniowanych w 
inicjatywie »Horyzont 2020« oraz do 
realizacji celów SPI; 

 (c) multidyscyplinarne podejście w 
zakresie innowacji, takie jak podejście 
polegające na integracji rozwiązań 
pozatechnologicznych, podejść 
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego; 

 (d) zdolność partnerstwa do zapewnienia 
trwałego, długoterminowego, 
niezaleŜnego finansowania, w tym 
znacznego i rosnącego wkładu ze strony 
sektora prywatnego, przemysłu i usług; 

 (e) udział w partnerstwie organizacji 
działających we wszystkich trzech 
obszarach trójkąta wiedzy: szkolnictwie 
wyŜszym, badaniach i innowacji, oraz 
zrównowaŜony udział tych trzech 
elementów; 

 (-f) wykazanie otwartości i przejrzystości 
ich systemów zarządzania oraz strategii 
przyciągania nowych członków; 

 (f) przedstawienie planu zarządzania 
własnością intelektualną odpowiedniego 
dla danego sektora i spójnego z zasadami i 
wytycznymi EIT dotyczącymi zarządzania 
własnością intelektualną, obejmującego 
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zasady uwzględniania wkładów 
pochodzących od róŜnych podmiotów 
partnerskich; 

 (g) środki wspierające nawiązywanie i 
utrzymywanie współpracy z sektorem 
prywatnym, w tym z sektorem 
finansowym, a w szczególności MŚP, a 
takŜe wspierające tworzenie podmiotów 
rozpoczynających działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstw 
funkcjonujących na zasadzie spin-off oraz 
MŚP, z myślą o komercyjnym 
wykorzystaniu wyników działalności 
WWiI; 

 (h) środki mające na celu wspieranie 
zaangaŜowania podmiotów społeczno-
gospodarczych, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, organów publicznych, 
przedsiębiorstw sektora publicznego i 
organizacji nienastawionych na zysk, jak 
równieŜ współpracy z tymi podmiotami; 

 (i) gotowość do współdziałania z innymi 
organizacjami i sieciami poza WWiI w 
celu wymiany dobrych praktyk i 
doskonałości, w tym z powstającymi 
instytucjami i centrami doskonałości; 

 (j) gotowość do stworzenia synergii z 
innymi inicjatywami Unii Europejskiej w 
dziedzinie badań, rozwoju i innowacji 
oraz komplementarność partnerstwa z 
innymi europejskimi, krajowymi, 
regionalnymi i/lub lokalnymi programami 
innowacyjnymi. 

 4. Wyboru powstających i potencjalnych 
centrów doskonałości, które będą częścią 
Regionalnego Systemu Innowacji, 
dokonuje się za pomocą otwartych i 
przejrzystych zaproszeń do składania ofert 
zarządzanych i wdraŜanych przez WWiI. 
Kryteria stosowane przy wyborze są 
sporządzane przez WWiI (zgodnie z 
kryteriami  wyboru WWiI określonymi w 
ust. 2) we współpracy z EIT i będą 
publikowane przez EIT. 

(e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„5. EIT przyjmuje kryteria i procedury 

finansowania, monitorowania i oceny 

5. EIT przyjmuje kryteria i procedury 

finansowania, monitorowania i oceny 
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działalności WWiI przed rozpoczęciem 

procedury wyboru nowych WWiI.” 

działalności WWiI przed rozpoczęciem 

procedury wyboru nowych WWiI. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 7 -a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 7-a 

 Źródła i zasady finansowania 

 1. EIT jest finansowany z wkładu z 
budŜetu ogólnego Unii Europejskiej w 
ramach koperty finansowej określonej w 
art. 19 i z innych źródeł prywatnych i 
publicznych. 

 2. WWiI są finansowane w szczególności z 
następujących źródeł: 

 (a) wkładów podmiotów partnerskich, 
tworzących znaczące źródło 
finansowania; 

 (b) ustawowych lub dobrowolnych 
wkładów państw członkowskich, państw 
trzecich lub ich organów publicznych; 

 (c) wkładów organów lub instytucji 
międzynarodowych; 

 (d) przychodów uzyskanych z działalności 
własnej WWiI oraz z tytułu praw 
własności intelektualnej (IPR); 

 (e) wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, 
którymi zarządza Fundacja EIT; 

 (f) zapisów, darowizn i wkładów od osób 
fizycznych, instytucji, fundacji lub 
wszelkich innych podmiotów krajowych; 

 (g) wkładów z EIT; 

 (h) instrumentów finansowych, łącznie z 
tymi, które są finansowane z budŜetu 
ogólnego Unii Europejskiej. 

 Wkłady te mogą mieć formę wkładów 
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rzeczowych. 

 3. Sposoby uzyskiwania środków 
finansowych z EIT są określone w 
zasadach finansowych EIT, o których 
mowa w art. 21 ust. 1. 

 4. Wkład EIT w WWiI: 

 (a) moŜe pokryć do 100% łącznych 
kosztów kwalifikowalnych działalności 
WWiI wnoszącej wartość dodaną; 

 (b) nie moŜe przekroczyć 25% rocznego 
budŜetu WWiI, obliczanego na podstawie 
średniej z trzech lat. 

 5. EIT ustanawia konkurencyjny 
mechanizm przeglądu procesu przydziału 
znacznej części swojego rocznego wkładu 
finansowego na rzecz WWiI. 
Konkurencyjny mechanizm przeglądu 
obejmuje ocenę jakości i potencjału 
projektów zaproponowanych w rocznych 
planach biznesowych WWiI oraz wyników 
uzyskanych w poprzednich latach, 
wykazanych w ramach ciągłego 
monitorowania zdefiniowanego w art. 7a; 

(Artykuł 14 rozporządzenia został przeniesiony do art. 7-a). 

Uzasadnienie 

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 

finansowania zostały ujęte w jednym artykule i zmienione tak, aby objąć ich zakresem zasady 

efektu dźwigni WWiI (maksymalnie 25% wkładu EIT oraz maksymalnie 50% całkowitego 

wkładu z funduszy UE), a takŜe konkurencyjny mechanizm przeglądu rocznych przydziałów na 

rzecz WWiI. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasady oceny i monitorowania 
działalności WWiI 

Zasady monitorowania i oceny 
działalności WWiI 

EIT, na podstawie kluczowych 

wskaźników efektywności i we współpracy 
EIT, na podstawie kluczowych 

wskaźników ilościowych i jakościowych 
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z Komisją, organizuje ciągłe 
monitorowanie i okresowe oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 

kaŜdego WWiI.” 

efektywności, organizuje ciągłe 

monitorowanie i trzyletnie oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 

kaŜdego WWiI. Wyniki ocen są podawane 
do publicznej wiadomości. 

 Monitorowanie nastawione jest na oceny i 
zapewnia porównywalne wskaźniki w celu 
oceny wkładu WWiI, w porównaniu z 
innymi instrumentami finansowymi 
programu „Horyzont 2020”, za pomocą 
rocznej tabeli wyników EIT. 

 Monitorowanie obejmuje: 

 a) wkład WWiI w realizowanie 
szczegółowych celów inicjatywy 
„Horyzont 2020”; 

 b) ogólne wyniki działalności WWiI 
oparte na zbiorze wspólnych 
podstawowych wskaźników dotyczących 
WWiI; 

 c) szczegółowe wyniki działalności WWiI 
oparte na indywidualnych celach i 
kluczowych wskaźnikach skuteczności 
działania określonych w poszczególnych 
planach biznesowych WWiI. 

 2. Wyniki działalności WWiI mierzone w 
ramach ciągłego monitorowania słuŜą 
jako podstawa konkurencyjnego 
mechanizmu monitorowania przydziału 
rocznego wkładu finansowego na rzecz 
WWiI, zgodnie z art. 7a ust. 4a. 

 3. Na potrzeby opracowania systemu 
ciągłego monitorowania uwzględnia się 
wstępny wykaz wskaźników zawarty w 
załączniku II.” 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 8 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 7 b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 7b Artykuł 7 b 
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Czas funkcjonowania, przedłuŜenie i 

zakończenie funkcjonowania 
poszczególnych WWiI 

Czas funkcjonowania, przedłuŜenie i 

zakończenie finansowania poszczególnych 
WWiI 

1. Z zastrzeŜeniem wyników ocen 

okresowych oraz specyfiki poszczególnych 
dziedzin, okres funkcjonowania WWiI 
zazwyczaj wynosi od siedmiu do piętnastu 
lat. 

1. EIT moŜe zawrzeć z WWiI 
porozumienie ramowe na wstępny okres 
siedmiu lat. 

2. Rada Zarządzająca moŜe podjąć decyzję 

o przedłuŜeniu czasu funkcjonowania 

WWiI poza początkowo ustalony okres, 
jeŜeli jest to najwłaściwszy sposób, aby 
zrealizować cele EIT. 

2. Z zastrzeŜeniem wyników ciągłego 
monitorowania i ocen zdefiniowanych w 
art. 7a, Rada Zarządzająca moŜe podjąć 

decyzję o przedłuŜeniu czasu 

finansowania funkcjonowania WWiI, 

jeŜeli wykazała ona zrealizowanie swoich 
celów oraz celów EIT. Rada Zarządzająca 
stosuje podejście indywidualne i bierze 
pod uwagę, Ŝe nie wszystkie WWiI będą 
miały takie same potrzeby finansowe, 
rozmiar i czas funkcjonowania. 

3. W przypadku gdy wyniki oceny WWiI 

są niezadowalające, Rada Zarządzająca 

podejmuje odpowiednie środki, do których 

mogą naleŜeć zmniejszenie, zmiana lub 

wycofanie jej wsparcia finansowego lub 

rozwiązanie umowy.” 

3. W przypadku gdy wyniki oceny WWiI 

są niezadowalające, Rada Zarządzająca 

podejmuje odpowiednie środki, do których 

mogą naleŜeć zmniejszenie, zmiana lub 

wycofanie jej wsparcia finansowego lub 

rozwiązanie umowy.” 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) W art. 8 ust. 2 dodaje się literę w 
brzmieniu: 

 „ba) rozpowszechniania najlepszych 
praktyk w kwestiach wspólnych, takich 
jak wzajemne uznawanie kwalifikacji i 
efektywne metody nauczania.” 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy) 
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Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) W art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. EIT podaje do publicznej wiadomości 
swój regulamin, szczegółowe przepisy 
finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 
1, oraz szczegółowe kryteria wyboru 
WWiI, o których mowa w art. 7, przed 
pierwszym zaproszeniem do składania 
wniosków w sprawie wyboru WWiI.” 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 10 – wprowadzenie 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (10) Skreśla się art. 14. 

(Zob. art. 7-a (nowy)). 

Uzasadnienie 

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 

finansowania zostały ujęte w jednym artykule (art. 7-a). 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 12 

Rozporządzenie nr 294/2008 

Artykuł 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

EIT przyjmuje: EIT przyjmuje: 

(a) trzyletni odnawialny program prac, 

oparty na przyjętym uprzednio SPI, 

zawierający deklarację głównych 

priorytetów oraz planowanych inicjatyw 

EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb 

finansowych i źródeł finansowania. 

(a) trzyletni odnawialny program prac, 

oparty na przyjętym uprzednio SPI, 

zawierający deklarację głównych 

priorytetów oraz planowanych inicjatyw 

EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb 

finansowych i źródeł finansowania z 
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Zawiera on równieŜ odpowiednie 

wskaźniki dotyczące monitorowania 

działalności WWiI i EIT. Wstępny 

odnawialny trzyletni program prac jest 

składany przez EIT Komisji do dnia 31 

grudnia kaŜdego N-2. Komisja wydaje w 

ciągu trzech miesięcy opinię w odniesieniu 
do szczegółowych celów EIT określonych 
w programie „Horyzont 2020” i ich 
komplementarności z unijną polityką i 
instrumentami. EIT uwzględnia opinię 
Komisji, a w przypadku, gdy się z nią nie 
zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT 

przekazuje ostateczny program prac do 

wiadomości Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów; 

uwzględnieniem kondycji finansowej 
kaŜdej WWiI. Zawiera on równieŜ 
odpowiednie wskaźniki dotyczące 

monitorowania działalności WWiI i EIT w 
oparciu o podejście nastawione na wyniki. 
Wstępny odnawialny trzyletni program 

prac jest składany przez EIT Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
dnia 31 grudnia kaŜdego N-2. Komisja 

wydaje opinię, a Parlament Europejski i 
Rada mogą przedstawić swoje zdanie, w 
ciągu trzech miesięcy. EIT uwzględnia 

wyraŜone opinie i poglądy, a w przypadku, 
gdy się z nimi nie zgadza, uzasadnia swoje 
stanowisko. EIT przekazuje ostateczny 

program prac do wiadomości Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Komisji, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów; 

(b) sprawozdanie roczne do dnia 30 

czerwca kaŜdego roku. Sprawozdanie 

zawiera opis działań prowadzonych przez 

EIT i WWiI w poprzednim roku 

kalendarzowym i ocenę wyników w 

odniesieniu do ustalonych celów, 

wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka 

związanego z podjętymi działaniami, jak 

równieŜ ocenę wykorzystania zasobów i 

ogólnego funkcjonowania EIT. 

(b) sprawozdanie roczne, które publikuje 
się do dnia 30 czerwca kaŜdego roku. 
Sprawozdanie zawiera opis działań 

prowadzonych przez EIT i WWiI w 

poprzednim roku kalendarzowym i ocenę 

wyników w odniesieniu do ustalonych 

celów, wskaźników i terminarza, ocenę 

ryzyka związanego z podjętymi 

działaniami, jak równieŜ ocenę 

wykorzystania zasobów i ogólnego 

funkcjonowania EIT. Co roku Dyrektor 
EIT przedstawia roczne sprawozdanie 
właściwym komisjom Parlamentu 
Europejskiego. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 13 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w art. 16 wprowadza się następujące 
zmiany: 

art. 16 otrzymuje brzmienie: 

(a) w ust. 2 słowo „pięć” zastępuje się 
słowem „trzy”; 

„Artykuł 16 
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(b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Monitorowanie i ocena EIT 

 1. EIT dba o to, aby jego działalność, w 
tym działania prowadzone przez WWiI, 
była przedmiotem systematycznego 
monitorowania i okresowej niezaleŜnej 
oceny, tak aby zapewnić najwyŜszą jakość 
wyników, wysoki poziom od strony 
naukowej oraz jak najefektywniejsze 
wykorzystanie zasobów. Oceny te będą 
nastawione na wyniki. Wyniki ocen są 
podawane do publicznej wiadomości. 

 2. Do czerwca 2011 r. oraz co trzy i pół 
roku od wejścia w Ŝycie nowych ram 
finansowych Komisja przedstawi 
sprawozdanie zawierające śródokresową 
ocenę działań EIT i WWiI. Ocena ta jest 
oparta na niezaleŜnej ocenie zewnętrznej i 
określa, w jaki sposób EIT wypełnia swoją 
misję. Obejmuje ona pełen zakres 
działalności EIT i WWiI, a jej 
przedmiotem jest wartość dodana 
wnoszona przez EIT, oddziaływanie, 
efektywność, trwałość, wydajność i 
adekwatność podejmowanych działań oraz 
ich związek lub wzajemne uzupełnianie z 
istniejącymi krajowymi i wspólnotowymi 
strategiami politycznymi w zakresie 
wspierania szkolnictwa wyŜszego, badań i 
innowacji. Uwzględnia ona takŜe opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym. 

 3. Przedmiotem oceny są aspekty 
dotyczące promowania zaangaŜowania 
uczestników z powstających instytucji i 
centrów doskonałości oraz uczestnictwa 
MŚP. W ocenie uwzględnia się ponadto 
wkład EIT w priorytety strategii „Europa 
2020” i jej sztandarowych inicjatyw.  

 Ocena EIT jest skoordynowana z oceną 
podobnych instrumentów (wspólne 
inicjatywy technologiczne, partnerstwa 
publiczno-prywatne) przeprowadzaną w 
ramach programu „Horyzont 2020” i 
zapewnia dostosowanie do wskaźników 
programu „Horyzont 2020”. 

„2a. Komisja moŜe przeprowadzić 

uzupełniające oceny obejmujące 

zagadnienia lub tematy o znaczeniu 

4. Komisja moŜe przeprowadzić 

uzupełniające oceny obejmujące 

zagadnienia lub tematy o znaczeniu 
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strategicznym, z pomocą niezaleŜnych 

ekspertów, w celu zbadania postępów 

poczynionych przez EIT w realizacji 

wyznaczonych celów, identyfikacji 

czynników przyczyniających się do 

realizacji działań oraz określenia dobrych 

praktyk.” 

strategicznym, z pomocą niezaleŜnych 

ekspertów, w celu zbadania postępów 

poczynionych przez EIT w realizacji 

wyznaczonych celów, identyfikacji 

czynników przyczyniających się do 

realizacji działań oraz określenia dobrych 

praktyk. 

 5. Komisja przekazuje wyniki tej oceny, 
wraz ze swoją opinią oraz — w 
odpowiednich przypadkach — wszelkimi 
wnioskami dotyczącymi zmiany 
niniejszego rozporządzenia, Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów. Rada Zarządzająca 
uwzględnia w naleŜyty sposób wyniki tej 
oceny w programach i działaniach 
realizowanych przez EIT.” 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 14 – litera (-a a) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 17 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-aa) Art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. SPI określa długoterminową strategię 
dla EIT w obszarze innowacji Unii oraz 
zawiera ocenę jego wpływu i zdolności do 
generowania wartości dodanej w postaci 
innowacji na rzecz Unii. SPI uwzględnia 
wyniki monitorowania i oceny EIT, o 
których mowa w art. 16.” 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 14 – litera b) (nowa) 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 17 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (b) Art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Komisja uwzględni istotne aspekty SPI 
i włączy je do przyszłego wniosku 
dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych na rzecz badań i innowacji 
w kolejnym okresie programowania.” 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 15 

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 

Artykuł 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Koperta finansowa z programu „Horyzont 

2020” przeznaczona na wykonanie 

niniejszego rozporządzenia w okresie od 

dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r. wynosi 3 182 230 000 EUR. 

Roczne środki zatwierdza władza 

budŜetowa w granicach przewidzianych w 
ramach finansowych. Wkład finansowy 

EIT na rzecz WWiI dokonywany jest w 

ramach tej puli środków finansowych. 

W rozumieniu pkt [17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z 
między Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budŜetowych i o naleŜytym zarządzaniu 
finansowym koperta finansowa z programu 

„Horyzont 2020” przeznaczona na 

wykonanie niniejszego rozporządzenia w 

okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 

31 grudnia 2020 r. wynosi maksymalnie [3 
182 230 000 EUR]. Kwota ta stanowi 
główny punkt odniesienia dla władzy 
budŜetowej podczas rocznej procedury 
budŜetowej. Roczne środki zatwierdza 
władza budŜetowa, nie naruszając 
przepisów rozporządzenia 
ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020 oraz 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia xxx/201z zawartego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją o współpracy w sprawach 
budŜetowych i o naleŜytym zarządzaniu 
finansowym. Wkład finansowy EIT na 

rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej 

puli środków finansowych. 
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Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit trzeci  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja uwzględnia równowagę między 

doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa 

wyŜszego, badań naukowych i innowacji 

oraz działalności gospodarczej, a takŜe 

równowagę płci oraz uznanie środowisk 
akademickich, badawczych i 

innowacyjnych w całej Unii. 

Komisja uwzględnia równowagę między 

doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa 

wyŜszego, badań naukowych i innowacji 

oraz działalności gospodarczej, a takŜe 

równowagę płci oraz coraz szersze 
zaangaŜowanie środowisk akademickich, 

badawczych i innowacyjnych w całej Unii. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit czwarty 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja mianuje członków i informuje 
Parlament Europejski i Radę o przebiegu 

procesu wyboru i ostatecznym mianowaniu 

tych członków Rady Zarządzającej. 

Komisja mianuje członków po tym, jak 
poinformuje Parlament Europejski i Radę 

o przebiegu procesu wyboru i ostatecznym 

mianowaniu tych członków Rady 

Zarządzającej. Przed mianowaniem 
członków przez Komisję, Parlament 
Europejski i Rada mają prawo wyrazić 
swoją opinię na temat wybranych 
członków. 

Uzasadnienie 

Celem jest zapewnienie przejrzystości procedury mianowania członków Rady. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja odwołuje członka lub członków 
Rady Zarządzającej, którzy nie będą 
wykonywać obowiązków związanych z ich 
urzędem zgodnie z interesami Unii. 
Odwołanie odbędzie się na podstawie 
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opinii Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Członkowie Rady Zarządzającej działają w 

sposób niezaleŜny w interesie EIT, 

chroniąc jego cele i misję, toŜsamość i 

spójność.  

Członkowie Rady Zarządzającej działają w 

sposób niezaleŜny, przejrzysty i bezstronny 
w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, 

toŜsamość, niezaleŜność i spójność.   

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (o) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(o) podejmuje decyzję o systemie 
językowym obowiązującym w EIT, 
uwzględniając obowiązujące zasady 
wielojęzyczności oraz praktyczne wymogi 
dotyczące działań EIT; 

(o) gwarantuje zgodność działań EIT z 
obowiązującymi zasadami 

wielojęzyczności; 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (p)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(p) promuje EIT na całym świecie, aby 

zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z 

niego światowej klasy podmiot 

doskonałości w zakresie szkolnictwa 

wyŜszego, badań i innowacji. 

(p) promuje EIT na całym świecie, aby 

zwiększyć jego atrakcyjność w środowisku 
naukowym, akademickim, a zwłaszcza 
biznesowym i uczynić z niego światowej 

klasy podmiot doskonałości w zakresie 

szkolnictwa wyŜszego, badań i innowacji. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera (p a) (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (pa) promuje Unię przez działania EIT. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera (m) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (m) dba o naleŜytą komunikację z 
instytucjami UE; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera (n) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (n) działa w sposób niezaleŜny, przejrzysty 
i bezstronny w interesie EIT, chroniąc 
jego cele i misję, toŜsamość, niezaleŜność i 
spójność. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik I a 

 Orientacyjny wykaz ogólnych wskaźników 
skuteczności działania do celów 
monitorowania WWiI 

 Wkład: 

 a) zestawienie wkładów partnerów 
(rzeczowych i w gotówce) w roczny 
budŜet; 

 b) zestawienie pozycji w budŜecie z 
podziałem na rodzaj działalności 
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(badania, kształcenie, innowacje, koszty 
pośrednie). 

 Rezultaty i wpływ: 

 a) liczba opracowanych programów 
nauczania i kształconych studentów; 

 b) liczba projektów badawczych i 
publikacji; 

 c) liczba uczestniczących spółek, w tym 
udział MŚP, instytucji badawczych i 
uniwersytetów; 

 e) liczba przyznanych patentów na kaŜde 
zainwestowane euro oraz liczba 
przeniesionych patentów; 

 g) liczba utworzonych firm odpryskowych; 

 h) liczba działań w zakresie innowacji 
podjętych w uczestniczących 
przedsiębiorstwach. 

 

 

 

 


