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- přijetí závěrů Rady

1. Na základě závěrů Rady ze dne 26. května 2010 nazvaných „Zjednodušené a účinnější 

programy podporující evropský výzkum a inovace“1 a dále na základě příslušných sdělení 

Komise2 a v obecném kontextu vývoje Evropského výzkumného prostoru, vypracovala 

Pracovní skupina pro výzkum návrh rozhodnutí Rady nazvaný „Atraktivnější programy EU 

v oblasti výzkumu a inovací: možnosti zjednodušení“.

  
1 Dokument 10268/10.
2 Sdělení Komise ze dne 29. dubna 2010 o „Zjednodušení provádění rámcových programů pro 

výzkum“ (dokument 9348/10).
Sdělení Komise ze dne 26. května 2010 nazvané „Více či méně kontrol? Rovnováha mezi 
administrativními náklady a rizikem chyb“ (dokument 10346/10).
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2. Na zasedání konaném dne 6. října 2010 dosáhl Výbor stálých zástupců dohody o návrhu 

závěrů Rady ve znění uvedeném v příloze tohoto dokumentu.

3. Rada pro konkurenceschopnost se proto vyzývá, aby tyto závěry přijala na svém zasedání ve 

dnech 11. a 12. října 2010.

___________________
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PŘÍLOHA

Návrh rozhodnutí Rady nazvaný Atraktivnější programy EU v oblasti výzkumu a inovací: 

možnosti zjednodušení 

RADA EVROPSKÉ UNIE

PŘIPOMÍNAJÍC

· své závěry ze dne 3. prosince 2009 s názvem „Pokyny ohledně budoucích priorit pro evropský 

výzkum a inovace vycházející z výzkumu v rámci Lisabonské strategie na období po roce 

20103;

· sdělení Komise ke „Zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum“ ze dne 

29. dubna 20104, 

· závěry Rady ze dne 26. května 2010 o zjednodušených a účinnějších programech 

podporujících evropský výzkum a inovace5,

· sdělení Komise nazvané „Více či méně kontrol? Rovnováha mezi administrativními náklady 

a rizikem chyb“ ze dne 26. května 20106,

· návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. května 2010, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie (přepracované znění)7.

OČEKÁVÁ zprávu Evropského parlamentu o zjednodušení provádění rámcových programů pro 

výzkum.

  
3 Dokument 17189/09.
4 Dokument 9348/10.
5 Dokument 10268/10.
6 Dokument 10346/10.
7 Dokument 10561/10.
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1. ZDŮRAZŇUJE, ŽE

a) pro překonání stávajícího složitého systému financování, který způsobuje nadměrnou 

administrativní zátěž a odrazuje případné příjemce, a to zvláště příjemce s omezenou 

administrativní kapacitou, je zjednodušení rámcových programů v oblasti výzkumu 

a inovací zásadní a naléhavě nezbytné;

b) zjednodušení musí být výsledkem konstruktivního dialogu mezi všemi zúčastněnými 

stranami;

c) proces zjednodušení si při přechodu ze stávajících na nové programy musí klást vysoké 

cíle ohledně dosažení stability, celistvosti a právní jistoty;

d) proces zjednodušení přispěje ke lepšímu provádění sedmého rámcovém programu pro 

výzkum a bude hlavním bodem nadcházejících programů v oblasti výzkumu a inovací;

e) je třeba urychleně nalézt rovnováhu mezi řádnou správou finančních prostředků, 

finančních kontrolních mechanismů a důvěrou ve výzkumné pracovníky a přitom 

zachovat vysokou odbornou úroveň;

f) strukturu programu v oblasti výzkumu a inovací je třeba jasněji vymezit 

a zracionalizovat.

2. S POTĚŠENÍM BERE NA VĚDOMÍ NÁVRHY A INICIATIVY KOMISE A ŽÁDÁ 

KOMISI, ABY:

a) příjemci mohli všeobecně používat své obvyklé účetní postupy co nejdříve;

b) metodiky průměrných osobních nákladů použité příjemci byly akceptovány bez odkladu 

na základě revidovaných a flexibilnějších kritérií přijatelnosti a pokud jsou tyto 

metodiky založeny na nákladech zaznamenaných v povinných účtech;
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c) byla bez odkladu zrušena povinnost otevřít si úročitelné bankovní účty a všichni 

účastníci daného rámcového programu byli neprodleně informováni; a co nejdříve 

zrušeno zpětné získávaní vzniklých úroků;

d) byl zvážen návrh Komise na zvyšování míry přijatelného rizika výskytu chyby 

hledáním rovnováhy mezi mírou rizika, která je výzkumným projektům vlastní, a zátěží 

postupů a kontrol, aby byly vytvořeny podmínky pro nákladově efektivnější kontrolní 

systém.

3. VYZÝVÁ KOMISI, ABY

a) urychlila proces zjednodušení a posílila důvěru ve výzkumné pracovníky;

b) uspíšila administrativní procesy (zveřejnění, ověřování, vyjednávání, výběr projektů, 

doba od přihlášení do udělení grantu ) s tím, že zaručí jasná pravidla a vyvaruje se 

složitostí;

c) pokračovala ve svém úsilí o zkrácení lhůty pro udělení grantu8 a v roce 2011 výrazně 

zvýšila procento grantů podepsaných ve lhůtě kratší než osm měsíců a v letech 2012 

a 2013 ve lhůtě kratší než šest měsíců.

d) s ohledem na sedmý rámcový program učinila následující kroky:

i. urychleně a to nejpozději do roku 2012 dokončila a vylepšila portál účastníků 

výzkumu;

ii. zavedla vyšší transparentnost a dohledatelnost v rámci projektového cyklu zvláště 

v souvislosti s poskytováním včasných a úplných informací členským státům 

a příjemcům všech programů, nástrojů a režimů financování, zejména co se týče 

společných technologických iniciativ a iniciativ podle článku 185;

  
8 Tj. doba od konce lhůty pro výzvy k předkládání návrhů na projekty do podpisu grantové 

dohody.
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iii. vydala jasné pokyny a zajistila další snížení administrativní zátěže, 

např. omezením počtu dokumentů a jejich zásadním zjednodušením (např. co se 

týče pracovních výkazů a jiných mechanismů zaznamenávání času);

iv. i nadále usnadňovala přístup k veřejnému poskytování informací o účasti 

a výsledcích výzev v centrální evidenci, aby se tak zamezilo zdvojení činností 

a zvýšila se účinnost prostředků;

v. dokončila a otestovala nástroje a procesy informačních technologií před 

zahájením osmého rámcového programu, a zajistila tak jejich stabilitu při 

provádění tohoto programu s ohledem na přístupnost pro uživatele a jednotnost 

tam, kde to bude možné;

vi. učinila kroky k zajištění jednotného výkladu a používání předpisů a nařízení 

během celého projektového cyklu odpovědnými osobami (projektoví úředníci, 

auditoři nebo různé výkonné agentury, v rámci generálních ředitelství 

a jednotlivých oddělení jednotlivých GŘ) a opětovně zvážila osobní zodpovědnost 

úředníků Evropské komise za řádné provádění projektů;

vii. vypracovala posílený mechanismus rámcového programu pro urovnání konfliktů 

s účastníky, na všech úrovních procesu;

viii. zvážila možné zjednodušení zavedením dvoufázového postupu podávání žádostí 

v rámci výběrových řízení a poskytne větší prostor pro přístupy zdola nahoru 

a mezioborové přístupy a zároveň zajistí, že se následně neprodlouží lhůta pro 

udělení grantu;

ix. zvážila rozšíření možnosti udělování cen;

x. zavedla flexibilnější složení a velikost konsorcií;

xi. vytvořila synergii s ostatními programy (např. rámcový program pro 

konkurenceschopnost a inovace, strukturální fondy) a nástroji (např. společné 

technologické iniciativy) mimo jiné pokud možno pomocí společných pravidel 

a postupů;

xii. provedla mezinárodní srovnání a vyzkoušela (tam, kde to právní rámec povoluje) 

financování výzkumných projektů pomocí nového vědecky podloženého přístupu, 

který zatím nebyl definován, v němž je třeba zohlednit vědecké a technologické 

cíle, pracovní plán a výkonnost, pojetí rizika a veškeré úsilí výzkumných 

pracovníků s tím, že je třeba vzít na vědomí, že předpokládané vědecké výsledky 

nelze zaručit;
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e) s ohledem na programy v oblasti výzkumu a inovací učinila následující kroky:

i. zachovala různé míry financování, modely výpočtů nepřímých nákladů pro různé 

druhy příjemců (např. univerzity, výzkumné organizace, průmysl a malé a střední 

podniky) a i nadále podporovala univerzity a další výzkumné organizace, které 

plánují přejít na úplné nákladové účetnictví;

ii. jako dobrovolnou možnost použila jednorázové částky včetně standardní stupnice 

jednotkových nákladů. Takové granty by se měly zakládat na očekávaném úsilí 

a zdrojích, které bude muset každý účastník vynaložit v souladu s vnitrostátními 

standardy bez ohledu na druh účastníka (včetně malých a středních podniků) nebo 

zemi původu;

iii. provedla zpětné vyhodnocení kroků uvedených v bodu 3 d) xii a důkladně 

prokonzultovala se všemi zúčastněnými stranami výběr přístupů k financování, 

které zavedou jasná pravidla a předpisy a definování všech měr financování. Pro 

tento účel je třeba mít na paměti, že programy v oblasti výzkumu a inovací by 

měly podpořit přijatelnou míru rizika a odborné úrovně;

iv. mimo jiné i nadále posuzovala, zda by se daň z přidané hodnoty (není-li 

odpočitatelná) měla považovat za způsobilou položku nákladů.

4. VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY

a) přispěly ke zjednodušení pravidel a postupů EU výměnou osvědčených postupů, 

zkušeností a osvědčených postupů ohledně pravidel a postupů na evropské, vnitrostátní 

a regionální úrovni a posílily tak vzájemnou konvergenci;

b) zahájily proces zjednodušených a jednotnějších evropských, vnitrostátních 

a regionálních pravidel a postupů;

c) o nadcházejících programech v oblasti výzkumu a inovací podnítily diskusi na 

evropské, vnitrostátní a regionální úrovni.

__________________


