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INFORMACJE DODATKOWE 
Czym był program „Horyzont 2020”? 

 

A. Kontekst polityczny, cel i zakres oceny 

Kontekst polityczny  

„Horyzont 2020” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, 

którego budżet wynosił prawie 80 mld euro. 

Ogólne cele programu „Horyzont 2020” to: 

 pomoc UE w budowaniu gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach 

 promowanie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu gospodarczego 

sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią „Europa 2020” i innymi politykami 

UE oraz 

 utworzenie i wspieranie europejskiego jednolitego rynku badań, innowacji i technologii 

(Europejskiej przestrzeni badawczej). 

W tym celu Komisja zamierzała wykorzystać dodatkowe środki finansowe na badania, rozwój 

i innowacje w całej UE, mając na celu zwiększenie do 2020 r. inwestycji w badania i rozwój do 

poziomu 3 % produktu krajowego brutto. 

 

Program „Horyzont 2020” miał w szczególności na celu: 

 wzmocnienie bazy naukowej UE 

 wspieranie przywództwa technologicznego i zdolności innowacyjnych w sektorze prywatnym 

 zadbanie o to, by w dziedzinie badań naukowych i innowacji zwrócono większą uwagę na 

wyzwania społeczne oraz 

 zwiększenie poziomu koordynacji transgranicznej, która była zbyt niska. 

 

Komisja zamierza zakończyć ocenę końcową programu „Horyzont 2020” do końca 2023 r.  

Cel i zakres  

W ramach oceny końcowej programu „Horyzont 2020” przeprowadzona zostanie analiza koncepcji 

i realizacji, wyników i wpływu programu na gospodarkę w latach 2014–2020. Obejmie ona wszystkie 

instrumenty programu „Horyzont 2020” we wszystkich wspieranych dziedzinach nauki. Ocena ta 

pomoże we wdrażaniu obecnych unijnych środków w zakresie badań naukowych i innowacji oraz 

w opracowaniu przyszłych środków. Spełnia ona również prawny obowiązek Komisji dotyczący 

wyjaśnienia, w jaki sposób wydatkowała środki publiczne (art. 32 rozporządzenia 1291/2013).  

 

Ocena dotyczyć będzie adekwatności, spójności, unijnej wartości dodanej, efektywności i skuteczności 

programu „Horyzont 2020”. Obejmie ona wszystkie elementy programu, w tym partnerstwa, Europejski 

Instytut Technologii i bezpośrednie działania badawcze Wspólnego Centrum Badawczego. Komisja 
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przeanalizuje uzasadnienie programu, jego realizację i osiągnięcia oraz jego długoterminowe, 

zrównoważony wpływ na gospodarkę. Dokona również między innymi przeglądu rozpowszechniania 

i wykorzystywania wyników badań naukowych, polityki otwartego dostępu do wyników naukowych 

oraz innych kwestii przekrojowych. 

 

W szczególności analiza efektywności obejmie przegląd kosztów i korzyści dla wnioskodawców 

uczestniczących w programie oraz ocenę potencjalnych zbędnych obciążeń i złożoności dla 

wnioskodawców i uczestników. 

 

B. Lepsze stanowienie prawa 

Strategia konsultacji  

Główne wskazane zainteresowane strony to naukowcy, przedsiębiorstwa, środowiska akademickie, 

organizacje pozarządowe, organy publiczne oraz unijne organizacje zrzeszające. 

 

Planowane konsultacje: 

 12-tygodniowe konsultacje publiczne zostaną opublikowane w językach angielskim, francuskim 

i niemieckim na stronie internetowej „Wyraź swoją opinię” w czwartym kwartale 2022 r. 

Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE. Wkrótce po zamknięciu 

konsultacji na tej samej stronie internetowej zostanie opublikowane sprawozdanie podsumowujące 

wraz z odpowiedziami respondentów. Te same konsultacje obejmą również program „Horyzont 

Europa” (ocena śródokresowa) i przygotowania do planu strategicznego programu „Horyzont 

Europa” na lata 2025–27. 

 Ukierunkowane konsultacje (np. warsztaty, wywiady) z wnioskodawcami, uczestnikami, władzami 

krajowymi i regionalnymi oraz przedstawicielami przedsiębiorstw. Rozpoczęto je już w ramach 

zewnętrznych badań oceniających wspierających tę ocenę. 

 Wydarzenie internetowe, zaplanowane na drugi kwartał 2023 r., mające na celu zebranie większej 

liczby opinii zainteresowanych stron. 
 

Konsultacje te pomogą Komisji ocenić, co zrobiono w ramach programu, aby zbliżyć się do 

zrealizowania ogólnych i szczegółowych celów polityki badań naukowych i innowacji, a także 

oszacować wszelkie możliwe skutki uboczne. Wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu 

zbiorczym załączonym do głównego sprawozdania Komisji z oceny końcowej programu „Horyzont 

2020”. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pl


3 

Gromadzenie danych i metodologia  

Ocena będzie uwzględniać prace związane z oceną końcową programu „Horyzont 2020” the oceną 

śródokresową Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz prace grupy wysokiego 

szczebla na temat maksymalizacji oddziaływania unijnych programów badań i innowacji (Lamy Group) 

i opierać się na istniejących danych z monitorowania i analizie programów, takich jak Monitoring 

Flashes, modelowanie makroekonomiczne (np. QUEST, RHOMOLO), dane ze Wspólnotowego 

Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS) oraz zewnętrzne zbiory danych (np. Scopus, 

Orbis). 

Ocena ta będzie obejmować dane z poprzednich programów ramowych (7PR, a w miarę możliwości 

wcześniejszych) na potrzeby analizy długoterminowego wpływu unijnych inwestycji w badania 

naukowe i innowacje. 

Dodatkowe dowody i wiedza zostaną przedstawione w 12 zewnętrznych badaniach oceniających 

obejmujących różne aspekty programu „Horyzont 2020”, w tym kluczowe wskaźniki skuteczności 

działania programu „Horyzont 2020”. Spośród 12 badań: 

Trzy zostały już opublikowane: 

 Polityka otwartego dostępu 

 Obszary docelowe 

 System oceny wniosków. 

Dziewięć jest w toku: 

 Badanie pilotażowe Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) 

 Zagadnienia przekrojowe 

 Przydatność i spójność wewnętrzna 

 Zewnętrzna spójność i synergie 

 Doskonała nauka 

 Zielona transformacja 

 Transformacja cyfrowa i przemysłowa 

 Odporna Europa 

 Innowacyjna Europa. 

Analiza przeprowadzona w ramach tych badań obejmuje triangulację dowodów. Wszystkie badania 

zostaną zakończone na początku 2023 r. 

Uproszczenie i zmniejszenie obciążeń zostaną przeanalizowane w ramach zewnętrznych badań 

oceniających, wraz z analizą systemu oceny wniosków i udziału w programie „Horyzont 2020”. 

Stosowane będą różne metody ilościowe i jakościowe, takie jak analiza danych, wywiady, badania 

i scenariusz alternatywny. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie uwag na temat aspektów 

uproszczenia w swoich uwagach na temat niniejszego zaproszenia do zgłaszania uwag lub w ramach 

konsultacji publicznych. 

 
 

https://ec.europa.eu/info/publications/interim-evaluation-euratom-research-and-training-programme_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-european-institute-innovation-and-technology-eit_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-european-institute-innovation-and-technology-eit_pl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b101eff-a7e5-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-pl
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b101eff-a7e5-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-pl
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_pl
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_pl
https://cordis.europa.eu/
https://cordis.europa.eu/
https://www.elsevier.com/en-au/solutions/scopus
https://orbis.bvdinfo.com/
https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=10927
https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=10927
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56cc104f-0ebb-11ec-b771-01aa75ed71a1/language-
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ebef3e88-6d0d-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-247630678
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f54dbfed-7743-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248705712
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/cross-cutting-issues_en.htm

