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V oblasti výzkumu EU je méně byrokracie, říkají auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora se správní zatížení spojené s žádostmi o granty a
správou grantů na výzkum v rámci programu EU Horizont 2020 snížilo. Většina zjednodušujících
opatření zavedených Evropskou komisí byla účinná, uvádějí auditoři, nicméně stále existuje
určitý prostor pro zlepšení.
Z programu Horizont 2020 se poskytují finanční prostředky výzkumným pracovníkům,
výzkumným ústavům, univerzitám, soukromým společnostem a veřejným subjektům, ať už
jednotlivě, nebo v konsorciu, které se společně podílejí na projektech výzkumné spolupráce.
S rozpočtem ve výši 76,4 miliardy EUR na období 2014–2020 je největším programem v oblasti
veřejného výzkumu a inovací na světě.
Program Horizont 2020 usiluje zejména o zjednodušení a omezení administrativní zátěže.
Auditoři posuzovali, zda zjednodušující opatření Evropské komise snížila administrativní zátěž
příjemců. Zjistili, že většina opatření byla účinná, byť ne všechna přinesla žádoucí výsledky, a že je
stále co zlepšovat. Důležitá je také stabilita pravidel, upozorňují auditoři, protože příjemci se sice
mohou přizpůsobit složitým pravidlům, ale časté změny vedou k nejasnostem a nejistotě.
„O zjednodušení financování v oblasti výzkumu a inovací usiluje EU již řadu let,“ uvedl člen
Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Alex Brenninkmeijer. „Proces získávání grantu
je nyní přístupnější pro větší populaci výzkumníků, ale Komise stále může zlepšit svou podporu
tím, že zefektivní různé nástroje, jako jsou helpdesky nebo národní kontaktní místa.“
Auditoři zjistili, že Komise vycházela ze svých zkušeností s řízením předchozích rámcových
programů. Nové struktury, zejména společné centrum podpory, napomohly jednotnějšímu
provádění programu. Avšak informační servis pro oblast výzkumu, který poskytuje poradenství a
podporu žadatelům a účastníkům, nebyl do centra podpory začleněn, a v tom, jakou podporu a
poradenství poskytují národní kontaktní místa, existují rozdíly.
Podpůrné nástroje, jako je účastnický portál, se zlepšily a zavedení elektronického podpisu
zjednodušilo udělování a správu grantů. Některá technická zlepšení jsou stále nutná a manuál
k poskytování grantů je nesnadný pro orientaci, zejména pro nezkušené žadatele.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Doba od podání žádosti do podpisu grantové dohody se výrazně snížila. Pouze u zlomku výzev
k předkládání návrhů se však uplatňuje dvoufázové hodnocení, což má vliv zejména na neúspěšné
žadatele. Navíc „pečeť excelence“, která měla pomoci nejlepším z neúspěšných návrhů získat
financování jinde, zatím nesplnila svůj účel.
Pravidla týkající se osobních nákladů jsou složitá, což vede k chybám ve výkazech nákladů.
Negativní vedlejší účinky nového přístupu způsobily jisté nejasnosti a právní nejistotu. Možnosti
zjednodušeného vykazování nákladů, jaké představují jednorázové částky a ceny na podporu
inovací, by mohly snížit administrativní zátěž, ale zatím nebyly dostatečně testovány.
Auditoři Evropské komisi doporučují, aby:
•

lépe komunikovala s žadateli a příjemci,

•

zintenzivnila testování jednorázových částek,

•

zvážila větší využití dvoufázového postupu hodnocení,

•

přehodnotila podmínky odměňování odborných hodnotitelů,

•

rozšířila uznávání pečeti excelence,

•

zajistila stabilitu pravidel a pokynů pro účastníky,

•

zlepšila kvalitu externě zadávaných auditů,

•

dále zjednodušila nástroje a pokyny pro malé a střední podniky.

Poznámky pro redaktory
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům,
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách,
je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany
EU.
Zvláštní zpráva č. 28/2018 „Většina zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020
usnadnila příjemcům situaci, ale stále existují příležitosti ke zlepšení“ je k dispozici na stránkách
EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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