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Horizont 2020 
a) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – 

rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) 
b) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro 

účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum 
a inovace (2014–2020) 

c) Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení 
Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2010) 

d) Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou 
energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace 
- orientační rozprava 
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Shrnutí jednání v rámci neformálního zasedání ministrů (výzkum) 

Kodaň 2. února 2012 

 

Neformální zasedání ministrů konané dne 2. února 2012 bylo zaměřeno na tři důležité otázky 

týkající se Horizontu 2020, a to na: 1) doplňkovost s jinými programy EU, zejména s fondy politiky 

soudržnosti, 2) zjednodušení a 3) význam propojení výzkumu a inovací.  

 

Pokud jde o doplňkovost s jinými programy EU, byl při jednání zmíněn příspěvek politiky 

soudržnosti EU na období let 2014–2020 k výzkumu a inovacím. Byl zdůrazněn význam strategií 

inteligentní specializace na vnitrostátní úrovni, jež napomohou k dosažení excelence. Kromě toho 

bylo zdůrazněno, že je důležité zajistit doplňkovost mezi současným návrhem a prováděním obou 

programů. 

 

V souvislosti s otázkou zjednodušení bylo uvedeno, že v Horizontu 2020 došlo díky nové struktuře 

ke značnému pokroku při zjednodušování. Příkladem je přijetí jednoho souboru pravidel pro 

všechny části programu, jakož i navrhovaná jednotná míra financování. Byly zdůrazněny další 

kroky vedoucí ke zjednodušení, například strategie auditu založená na posouzení rizik, jež povede 

k tomu, že audit bude proveden maximálně u 7 % účastníků, a k dalšímu zkrácení doby pro udělení 

grantu o 100 dnů. Byla také vznesena otázka znovuzavedení možnosti účtování skutečných 

nepřímých nákladů, jakož i významu nalezení správné rovnováhy mezi zjednodušením a pružností.  

 

Pokud jde o otázku inovací a překlenutí „údolí smrti“, účastníci zasedání jednali o významu inovací 

ve vztahu ke všem třem pilířům Horizontu 2020 a o tom, že inovace by proto měly být jejich 

nedílnou součástí. Malé a střední podniky musí mít přístup nejen k cíleným nástrojům, jež jsou pro 

ně určeny. Pro zvýšení účasti malých a středních podniků má zásadní význam zjednodušení. 

Rovněž byl zdůrazněn význam, který má vzdělávání studentů a výzkumných pracovníků pro 

podporu rozvoje podnikatelského myšlení. Je třeba začlenit inovace do vzdělávání studentů a dále 

podporovat doktorské programy v oblasti průmyslu. Kromě toho se jednalo o rovnováze mezi 

přilákáním malých a středních podniků k účasti v programu prostřednictvím pružného nástroje 

s jediným účastníkem a vytvořením evropské přidané hodnoty.  
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Předsednictví na základě neformálního zasedání ministrů uvedlo, že návrh Komise se zdá být 

dobrým základem pro další jednání. Předsednictví rovněž vzalo na vědomí podporu celkové 

struktuře návrhu, jakož i rovnováze mezi třemi jednotlivými pilíři.  

 

Orientační rozprava o Horizontu 2020 

 

V rámci neformálního zasedání ministrů nebyla průřezovým otázkám v oblasti tří pilířů, jako je 

rovnováha mezi ženami a muži, mezinárodní spolupráce a společenské a humanitní vědy, věnována 

zvláštní zasedání. Je však zřejmé, že těmto otázkám bude třeba v nadcházejících měsících věnovat 

při jednání zvláštní pozornost. 

 

Rovněž je zřejmé, že Horizont 2020 poskytuje ve srovnání s předchozími programy nové a silnější 

propojení výzkumu a inovací. Horizont 2020 se v zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 

a řešení environmentálních a společenských výzev, kterým Evropa čelí, zaměřuje na vytvoření 

takového prostředí výzkumu a inovací, jež bude přístupnější a vstřícnější k malým a středním 

podnikům. Tyto nové ambice odráží nový nástroj zaměřený zejména na malé a střední podniky.  

 

To také znamená užší propojení činností v oblastech výzkumu a inovací a podporu partnerství 

napříč odvětvími, vědeckými disciplínami a regiony. V návrhu Komise týkajícím se programů 

přispívajícím k řešení velkých výzev a k vedoucímu postavení v oblasti průmyslu se dále klade 

důraz na podporu rozsáhlých pilotních projektů a demonstrací, testovacích prostředí a živých 

laboratoří, tvorbu prototypů a validaci výrobků v pilotních linkách. V zájmu zajištění dostatečných 

prostředků pro malé a střední podniky s intenzivním výzkumem se navrhuje přístup k rizikovému 

financování a nový nástroj v oblasti dluhového a kapitálového financování. Rovněž bylo přijato 

několik opatření pro zjednodušení, která snižují administrativní zátěž spojenou s účastí v novém 

programu a jejichž cílem je větší pružnost pro malé a střední podniky1. Navrhuje se také širší 

přístup k inovacím a předkládání méně specifických výzev.  

                                                 
1 Zjednodušená náhrada skutečných přímých nákladů s širším přijetím obvyklého účetnictví 

příjemců včetně způsobilosti určitých daní a poplatků; 
 možnost využití jednotkových osobních nákladů (průměrných osobních nákladů) pro 

příjemce, pro které jde o obvyklou účetní metodu, a pro vlastníky malých a středních podniků 
nepobírající plat;  

 jediná sazba náhrad pro všechny účastníky namísto tří různých sazeb podle typu účastníka.  
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Byla navržena specifická akce na podporu malých a středních podniků, která byla vytvořena na 

základě úspěšného programu inovačního výzkumu pro malé podniky ve Spojených státech. Stále 

ještě zbývá projednat, jak bude v praxi proveden návrh Komise týkající se zvláštního nástroje pro 

„Inovace v MSP: zefektivnění podpory pro malé a střední podniky“2 a jak bude tento nástroj 

horizontálně začleněn do programu při zajištění přitažlivosti pro malé a střední podniky a jejich 

účasti v rámci upřednostňovaných oblastí. 

 

Toto téma bude předmětem dalších diskusí v rámci jednání v Radě. 

 

V zájmu doplnění jednání, která proběhla v rámci neformálního zasedání ministrů, a s ohledem na 

příští jednání navrhuje předsednictví Radě k diskusi tyto otázky: 

 
•  Jak lze zajistit, aby průřezové otázky, jako je mezinárodní spolupráce a společenské 

a humanitní vědy, byly do programu efektivně začleněny? Jakým způsobem lze 
zavést nejlepší rámec pro mezioborovost?  
 

•  S ohledem na zajištění komplexního přístupu zaměřeného na zvýšení účasti malých 
a středních podniků jsou stejně významné i politiky na vnitrostátní úrovni. Jak mohou 
členské státy přispět ke zvýšení účasti malých a středních podniků v programu Horizont 
2020? Měly by být zachovány nebo vytvořeny mechanismy pro poradenství a sledování ?  
 

_________________ 

 

                                                 
2 KOM(2011) 811: 3 fáze: 1) Posouzení koncepce a proveditelnosti, 2) Výzkum a vývoj, 

demonstrace, tržní replikace, 3) Obchodní využití.  


