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Zdaniem unijnych kontrolerów należy wprowadzić dalsze 
uproszczenia finansowania badań naukowych 
Jak wynika z nowego dokumentu informacyjnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
w okresie po 2020 r. konieczne jest dalsze uproszczenie unijnych zasad finansowania badań 
naukowych. Dokument został opracowany dla Parlamentu Europejskiego i Rady jako wkład 
w ich debatę na temat unijnego programu w obszarze badań i innowacji, który to program 
zostanie wprowadzony po zakończeniu programu „Horyzont 2020”.  

Kontrolerzy skoncentrowali się na konieczności wprowadzenia uproszczeń. Wcześniej wskazali 
już, że nadmiernie skomplikowane ramy prawne mogą utrudniać efektywne wdrażanie 
programów w obszarze badań naukowych. W odniesieniu do programu „Horyzont 2020” 
kontrolerzy wskazali dwa sposoby usunięcia zbędnej złożoności: ponowne sformułowanie 
podstawowych przepisów prawnych lub utworzenie prostszego interfejsu dostosowanego do 
rzeczywistych sytuacji badaczy. 

Kontrolerzy twierdzą jednak, że wprowadzenie uproszczeń jest skomplikowane. Opisują oni 
niektóre z dylematów utrudniających działania Komisji Europejskiej mające na celu uproszczenie 
ram prawnych, które to dylematy wynikają ich zdaniem z koncepcji ram regulacyjnych 
w dziedzinie badań naukowych, modelu finansowania i programów uczestnictwa. 

– Program „Horyzont 2020” jest złożony pod względem zakresu przepisów, wytycznych, procedur 
i procesów dotyczących wdrożenia, a także dużej liczby instrumentów finansowania – wyjaśnił 
Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za 
ten dokument informacyjny. – A nadmierna złożoność prowadzi do powstawania ryzyka.  

Różne organizacje i osoby na poziomie unijnym i krajowym mogą ponadto różnie interpretować 
przepisy i niektórzy badacze niepokoją się brakiem pewności prawa. 

Kontrolerzy stwierdzili, że osoby korzystające ze wsparcia unijnego oceniają program „Horyzont 
2020”, w porównaniu z wcześniejszymi programami badawczymi, jako najlepszy dotychczasowy 
unijny program w dziedzinie badań i innowacji. Poczyniono więc istotne kroki w kierunku 
uproszczenia.  
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Podstawowe przepisy wciąż są jednak trudne do zrozumienia, zwłaszcza dla MŚP; beneficjentom 
trudności sprawia wdrożenie prostszych form finansowania, a ich kontrolerom – kontrolowanie 
ich. 

W dokumencie informacyjnym zaznaczono pewne obszary, na które należy zwrócić uwagę, aby 
lepiej ukierunkować obecnie prowadzoną debatę na wydatki w zakresie badań: 

• zapewnienie, by przyjęcie aktów prawnych i ich wejście w życie dzielił rozsądny okres 
czasu;  

• ocena dalszego wykorzystywania uproszczonych form kosztów, takich jak kwoty 
ryczałtowe i nagrody; 

• wyjaśnienie stosowania wytycznych jako przepisów niewiążących;  

• akceptowanie praktyk księgowania stosowanych przez beneficjentów;  

• uznanie dobrych wniosków projektowych w ramach programu „Horyzont 2020” w innych 
programach za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi. 

 

Informacje dla redaktorów 

W ramach programu „Horyzont 2020” na przestrzeni siedmiu lat (2014–2020) udostępniono 
prawie 80 mld euro finansowania unijnego. Jest to jeden z największych na świecie publicznych 
programów finansowania badań naukowych i rozwoju. Przypada na niego około 8% środków 
z budżetu UE. Uczestniczą w nim uniwersytety, instytucje badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa 
i organy publiczne. W ramach programu dotychczas złożono ponad 130 000 wniosków, a prawie 
20 000 projektów otrzymało finansowanie. 

Niniejszy dokument informacyjny nie jest sprawozdaniem z kontroli. Europejski Trybunał 
Obrachunkowy prowadzi kontrolę wykonania zadań dotyczącą uproszczenia w ramach programu 
„Horyzont 2020”, której efektem będzie ocena skuteczności działań Komisji na rzecz 
uproszczenia. Publikacja sprawozdania ma nastąpić pod koniec 2018 r. 

 

Dokument informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat działań na rzecz 
uproszczenia kolejnych programów badawczych UE po programie „Horyzont 2020” jest dostępny 
na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w języku angielskim. 

 


