
 
 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG  

DOTYCZĄCYCH OCENY/OCENY ADEKWATNOŚCI  

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie opinii publicznej i zainteresowanych stron o pracach Komisji, aby umożliwić 
im przekazanie informacji zwrotnych i skuteczny udział w konsultacjach.  

Zwracamy się do tych grup o przedstawienie opinii na temat przyjętego przez Komisję podejścia do wskazanego problemu 
i możliwych rozwiązań oraz o przekazanie nam wszelkich istotnych informacji. 

TYTUŁ OCENY Ocena końcowa programu EUROSTARS-2 

WIODĄCA DG 

I ODPOWIEDZIALNY DZIAŁ  
DG RTD – A5 

ORIENTACYJNY 

HARMONOGRAM  

(PLANOWANE TERMINY 

ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) 

Sprawozdaniu Komisji w sprawie oceny towarzyszy dokument roboczy służb 
Komisji.  
Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny końcowej 
programu EUROSTARS-2 opartego na art. 185 

INFORMACJE DODATKOWE IV kwartał 2022 r. 

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on o ostatecznej decyzji Komisji co 
do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana, ani o jej ostatecznej treści. Wszystkie opisane tu elementy inicjatywy, w tym 
jej harmonogram, mogą ulec zmianie. 

 

A. Kontekst polityczny, cel i zakres oceny 

Kontekst polityczny 

Inicjatywa Eurostars-2 oparta na art. 185 jest partnerstwem publiczno-publicznym (P2P) ustanowionym na 
zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie UE i kwalifikuje się do znacznego wkładu finansowego 
z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych. Została ona ustanowiona w drodze zwykłej procedury 
ustawodawczej UE i wymaga specjalnej jednostki ds. realizacji. Zgodnie z przepisami wynika to z art. 185 TFUE 
(dawny art. 169 TWE). Udział UE został formalnie podjęty na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 553/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. („decyzja w sprawie programu Eurostars-2”). Decyzja ta weszła w życie 
w dniu 27 czerwca 2014 r. Eurostars-2 ma na celu sprostanie wspólnym wyzwaniom w konkretnych obszarach 
badań naukowych poprzez stworzenie korzyści skali i synergii między krajowymi i unijnymi programami 
badawczymi i inwestycjami. Ambicją programu jest osiągnięcie integracji naukowej, zarządczej i finansowej 
między krajowymi programami badawczymi w danej dziedzinie.  

 

Inicjatywa ta opiera się na rozporządzeniu w sprawie programu „Horyzont Europa”/ocenie skutków i dostosowuje 
występujący lub wykorzystywany na miejscu mechanizm do podstawy prawnej, przy czym wyniki badania rynku 
prowadzą do długoterminowego zrównoważonego rozwiązania. 

 

Partnerstwo to jest jednym z trzech partnerstw opartych na art. 185 TFUE, których oceny zostaną opublikowane 
do końca 2022 r. wraz z dokumentem roboczym służb Komisji. Dotyczy to następujących partnerstw: 

1. program badawczo-rozwojowy na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego     
trybu życia (AAL2) (ocena końcowa); 

2. Eurostars-2 (ocena końcowa); 

3. PRIMA – partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (pierwsza 
ocena okresowa). 

 

W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Unii we wspólnym programie Eurostars-2 
(„program Eurostars-2”), będącym inicjatywą opartą na art. 185, w ramach programu „Horyzont 2020” 
przewidziano, że Komisja Europejska przeprowadzi tę ocenę końcową do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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Cel i zakres 

Zakres oceny 

Unia Europejska wsparła finansowo program Eurostars-2, przeznaczając maksymalnie 287 mln euro na lata 
2014–2020 z budżetu programu „Horyzont 2020” przeznaczonego na „Innowacje w MŚP” (filar „wiodąca pozycja 
w przemyśle”). Podczas gdy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Eurostars-2 były 
programowane do 2020 r. włącznie, płatności KE z przyznanego budżetu będą kontynuowane do 2025 r. 

Celem niniejszego badania oceniającego Eurostars-2 jest wkład w ocenę ex post programu „Horyzont 2020”, 
która ma się odbyć pod koniec 2023 r. W ramach badania oceni i określi się, co sprawdziło się, a co nie, jakie 
wnioski należy wyciągnąć, a także wskaże się zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób program ramowy może 
zostać usprawniony w perspektywie krótko- i długoterminowej. Wyniki oceny przełożą się na sprawozdanie 
i zalecenia dotyczące przyszłych podobnych inicjatyw mających na celu wspieranie innowacyjnych MŚP, 
w oparciu o dostępne odpowiednie dowody, z uwzględnieniem wszystkich aspektów oceny śródokresowej 
określonych w podstawie prawnej i z poszanowaniem wytycznych Komisji dotyczących lepszego stanowienia 
prawa. 

 

 

B. Lepsze stanowienie prawa 

Strategia konsultacji 

  

Powody prowadzenia konsultacji  

 
Konsultacje z zainteresowanymi stronami i gromadzenie dowodów na temat wyników programu Eurostars-2 
stanowią część specjalnego badania oceniającego „Innowacyjna Europa” w kontekście strategii oceny programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2019–2024). Niniejsze badanie jest zgodne z nowym 
podejściem do oceny, które łączy razem i koordynuje wszystkie badania ewaluacyjne dotyczące programu 
„Horyzont 2020”/„Horyzont Europa”. Badanie „Innowacyjna Europa” obejmuje ocenę końcową programu 
„Horyzont 2020” oraz ocenę śródokresową programu „Horyzont Europa”, w tym odpowiednie partnerstwa 
w ramach programu „Horyzont 2020”. 
Zgodnie z polityką Komisji Europejskiej dotyczącą lepszego stanowienia prawa w zakresie opracowywania 
inicjatyw opartych na najlepszej dostępnej wiedzy zachęcamy naukowców, a także organizacje akademickie, 
towarzystwa i stowarzyszenia naukowe dysponujące wiedzą fachową w dziedzinach technicznych i politycznych 
związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), prowadzące działalność badawczo-rozwojową 
i pragnące współpracować na szczeblu międzynarodowym do przedkładania odpowiednich opublikowanych 
i wstępnych badań naukowych, analiz i danych. Jesteśmy szczególnie zainteresowani uwagami, które 
podsumowują obecny stan wiedzy w odnośnych dziedzinach. 

 

Grupa docelowa 

Ukierunkowane konsultacje zostaną przeprowadzone przez wykonawcę badania „Innowacyjna Europa”. 
Konsultacje skoncentrują się na głównych zainteresowanych stronach, takich jak przedstawiciele stowarzyszenia 
EUREKA, członkowie krajowych organów finansujących, pracownicy sekretariatu sieci Eureka, pracownicy 
Komisji i beneficjenci programu Eurostars-2. 

Wyniki konsultacji zostaną włączone do sprawozdania w sprawie oceny końcowej i udostępnione 
zainteresowanym stronom i społeczeństwu na stronie internetowej Komisji. 

Gromadzenie danych i metodyka 

Ocena będzie opierać się na danych zgromadzonych w ramach poprzednich ocen i sprawozdań dotyczących 
wspólnego programu Eurostars. Dwa uzupełniające studia przypadków zostaną wykorzystane do wsparcia 
badania i zbadania obszarów o szczególnym znaczeniu. W pierwszym studium przypadku skoncentrowano się na 
różnych wskaźnikach uczestnictwa poszczególnych państw uczestniczących oraz na przyczynach leżących 
u podstaw tego zjawiska. W drugim studium przypadku przeanalizowano różne wyniki krajowych organów 
finansujących w poszczególnych państwach uczestniczących oraz przyczyny tych różnic. 
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Ocena końcowa programu Eurostars-2 opiera się na podejściu mieszanym, łącząc ilościowe i jakościowe metody 
gromadzenia i analizy danych. Badanie źródeł wtórnych jest punktem wyjścia do uzyskania pierwszych 
spostrzeżeń na temat wspólnego programu Eurostars-2. Ponadto informacje wzbogacono o wywiady 
z odpowiednimi zainteresowanymi stronami jako ekspertami. Dodatkowe źródło dowodów na rzeczywiste 
rezultaty i wpływ programu Eurostars-2 stanowiły również dane z monitorowania. Ponadto ustalenia wynikające 
z oceny śródokresowej i wyżej wspomnianych studiów przypadków dotyczących Eurostars-2 dostarczają 
dodatkowych informacji. 

 

 
 


