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Należy ograniczyć biurokrację w badaniach naukowych 
finansowanych przez UE – wzywają kontrolerzy 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w ramach 
unijnego programu „Horyzont 2020” udało się zmniejszyć obciążenie administracyjne osób 
ubiegających się o dotacje na badania naukowe i zarządzających takimi dotacjami. Zdaniem 
kontrolerów większość działań na rzecz uproszczenia podjętych przez Komisję Europejską była 
skuteczna, nadal możliwe są jednak usprawnienia. 

Program „Horyzont 2020” jest źródłem finansowania dla naukowców, instytutów badawczych, 
uniwersytetów, przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych – występujących 
indywidualnie lub w ramach konsorcjum, zaangażowanych w projekty badawcze oparte na 
współpracy. Dysponuje on budżetem w wysokości 76,4 mld euro na lata 2014-2020, co czyni 
z niego największy na świecie publiczny program w zakresie badań naukowych i innowacji. 

Głównym celem w przypadku programu „Horyzont 2020” jest uproszczenie i ograniczenie 
biurokracji. Kontrolerzy ocenili zatem, czy działania podjęte przez Komisję Europejską w tym 
zakresie zmniejszyły obciążenie administracyjne beneficjentów. Z ich ustaleń wynika, że 
większość działań była skuteczna, choć nie wszystkie przyniosły pożądane rezultaty. Nadal istnieją 
też możliwości poprawy. Kontrolerzy podkreślają, że duże znaczenie ma ponadto stabilność 
przepisów – o ile bowiem beneficjenci są w stanie dostosować się do złożonych zasad, o tyle 
częste ich zmiany wywołują zamieszanie i niepewność. 

– Uproszczenie finansowania na rzecz badań naukowych i innowacji było planowane przez UE od 
wielu lat – powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Sam proces ubiegania się o dotacje jest już obecnie 
dostępny dla większej grupy naukowców. Komisja mogłaby jednak zapewnić jeszcze lepsze 
wsparcie w tym obszarze, usprawniając funkcjonowanie różnych narzędzi do kontaktu 
z beneficjentami, takich jak punkty informacyjne czy krajowe punkty kontaktowe. 

Kontrolerzy stwierdzili, że Komisja skorzystała ze swoich doświadczeń w zarządzaniu poprzednimi 
programami ramowymi. Dzięki nowo utworzonym strukturom, takim jak Wspólne Centrum 
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Wsparcia, program był wdrażany w bardziej spójny sposób. Serwis informacji o badaniach, który 
zapewnia doradztwo i wskazówki dla wnioskodawców i uczestników, nie został jednak włączony 
do Wspólnego Centrum Wsparcia, a krajowe punkty kontaktowe oferują różny poziom wsparcia 
i wytycznych. 

Narzędzia wsparcia, takie jak portal dla uczestników, zostały udoskonalone, zaś korzystanie 
z elektronicznych podpisów doprowadziło do uproszczonego udzielania dotacji i zarządzania nimi. 
Wciąż konieczne są jednak pewne usprawnienia techniczne, a posługiwanie się podręcznikiem 
dotyczącym dotacji nastręcza trudności, zwłaszcza osobom niedoświadczonym.  

Udało się w znacznym stopniu ograniczyć czas upływający od momentu złożenia wniosku do 
podpisania umowy o dotację. Ocena dwuetapowa jest jednak stosowana jedynie w przypadku 
niewielkiego odsetka zaproszeń do składania wniosków, co niesie negatywne skutki przede 
wszystkim dla wnioskodawców, którym nie przyznano dotacji. Ponadto pieczęć doskonałości, 
która miała pomagać w uzyskaniu finansowania z innych źródeł na rzecz najlepszych 
niewybranych wniosków, nie działa jeszcze skutecznie. 

Zasady dotyczące kosztów osobowych są nadal skomplikowane, co prowadzi do błędów 
w zestawieniach poniesionych wydatków. Negatywne skutki uboczne nowego podejścia 
doprowadziły do pewnego zamieszania i braku pewności prawa. Do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych mogłyby przyczynić się uproszczone formy kosztów, takie jak kwoty ryczałtowe 
i nagrody motywacyjne, ale nie zostały one jeszcze wystarczająco przetestowane. 

Kontrolerzy zalecają, aby Komisja Europejska: 

• usprawniła komunikację z wnioskodawcami i beneficjentami; 

• zintensyfikowała testowanie kwot ryczałtowych; 

• zbadała możliwości korzystania na większą skalę z dwuetapowej oceny wniosków 
projektowych; 

• ponownie przeanalizowała warunki wynagradzania ekspertów dokonujących ocen; 

• zapewniła szersze uznawanie pieczęci doskonałości; 

• zapewniła stabilność zasad i wytycznych dla uczestników; 

• dopilnowała, by audyty przeprowadzane przez firmy zewnętrzne wykazywały się lepszą 
jakością; 

• jeszcze bardziej uprościła narzędzia i wytyczne dla MŚP. 

Informacje dla redaktorów 

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, 
a także innym zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty krajowe, podmioty związane 
z danym sektorem i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość 
zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści 
płynących z prac Trybunału dla obywateli UE. 
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Sprawozdanie specjalne nr 28/2018 pt. „Większość działań na rzecz uproszczenia podjętych 
w związku z programem »Horyzont 2020« przysłużyła się beneficjentom, lecz nadal istnieją 
możliwości poprawy” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 
językach UE. 
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