
 
 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG 

DOTYCZĄCYCH OCENY/OCENY ADEKWATNOŚCI  

TYTUŁ OCENY 
Program „Horyzont Europa” – ocena śródokresowa  

 

WIODĄCA DYREKCJA 

GENERALNA I 

ODPOWIEDZIALNY DZIAŁ  

Dyrekcja Generalna do spraw Badań Naukowych i Innowacji Dział G2 – Analiza 

Programu i Reforma Regulacyjna 

PRZYBLIŻONY  

HARMONOGRAM 

(PLANOWANE TERMINY 

ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) 

IV kwartał 2022 r. 

III kwartał 2024 r. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Czym jest „Horyzont Europa”? 

 

A. Kontekst polityczny, cel i zakres oceny 

Kontekst polityczny  

„Horyzont Europa” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027, 

którego budżet wynosi 95,5 mld euro. Ma on wspierać przemiany społeczne, gospodarcze, cyfrowe i 

środowiskowe, których UE musi dokonać, aby sprostać stojącym przed nią wyzwaniom. Program 

„Horyzont Europa” ma być bardziej strategiczny i ukierunkowany na oddziaływanie, ze szczególnym 

naciskiem na cele i działania, których państwa członkowskie działające w pojedynkę nie są w stanie 

zrealizować. 

 

Ogólne cele programu „Horyzont Europa” to: 

 oddziaływanie pod względem naukowym, technologicznym, gospodarczym i społecznym 

 budowanie silniejszej bazy naukowej i technologicznej dla UE 

 zwiększenie konkurencyjności UE 

 stawianie czoła globalnym wyzwaniom, w tym osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, 

zgodnie z zasadami Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i Porozumienia paryskiego 

oraz 

 wzmacnianie Europejskiej przestrzeni badawczej. 

 

Program „Horyzont Europa” oferuje szereg nowych elementów w porównaniu z poprzednim 

programem „Horyzont 2020”. Należą do nich: 

 plany strategiczne, wieloletnie dokumenty strategiczne stanowiące wytyczne dla przygotowań do 

dwuletniego okresu programowania , opracowywane wspólnie z zainteresowanymi stronami 

 nowy instrument: misje UE 

 usprawnione partnerstwa europejskie 

 zwiększona synergia między innymi programami unijnymi i krajowymi 

 wzmocnienie polityki otwartej nauki w celu promowania współpracy 

 zaktualizowany system monitorowania programu. 

Komisja zamierza przeprowadzić ocenę śródokresową programu „Horyzont Europa” do końca 2024 r. 

Cel i zakres  

W ramach oceny śródokresowej programu „Horyzont Europa” przeprowadzona zostanie analiza 

koncepcji, realizacji i pierwszych wyników programu. Obejmie ona wszystkie instrumenty programu 

„Horyzont Europa” 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 
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wydatkowała środki publiczne (art. 52 rozporządzenia 2021/695). 

 

Ocena dotyczyć będzie adekwatności, spójności, efektywności i skuteczności programu „Horyzont 

Europa” oraz unijnej wartości dodanej tego programu. Obejmie ona wszystkie elementy programu, w 

tym partnerstwa, misje, Europejski Instytut Technologii i bezpośrednie działania badawcze Wspólnego 

Centrum Badawczego. Komisja przeanalizuje uzasadnienie programu, jego realizację i osiągnięcia oraz 

długoterminowe skutki inwestycji UE w badania naukowe i innowacje. 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. Po zamknięciu konsultacji na tej samej 

stronie internetowej zostanie opublikowane sprawozdanie podsumowujące wraz z odpowiedziami 

respondentów. Te same konsultacje obejmą również program „Horyzont 2020” (ocena końcowa) i 

przygotowania do planu strategicznego na lata 2025–27. 

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

krajowymi i regionalnymi oraz przedstawicielami przedsiębiorstw (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 programu „Horyzont Europa”, a także oszacować 

wszelkie możliwe skutki uboczne. Wyniki zostaną przedstawione w sprawozdaniu zbiorczym 

załączonym do głównego sprawozdania Komisji z oceny śródokresowej programu „Horyzont Europa”. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pl
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Gromadzenie danych i metodologia  

Ocena będzie uwzględniać prace związane z oceną końcową programu „Horyzont 2020” i opierać się na 

istniejących danych z monitorowania i analizy programów, takich jak Monitoring Flashes, sprawozdanie 

dotyczące partnerstw, 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 („Horyzont 2020”, 7 Program 

Ramowy, i w miarę możliwości wcześniejszych) na potrzeby analizy długoterminowego wpływu 

unijnych inwestycji w badania naukowe i innowacje. 

Dodatkowe dowody i wiedza zostaną uzyskane w ramach pięciu zewnętrznych badań oceniających, 

zorganizowanych wokół priorytetów politycznych i obejmujących wskaźniki kluczowych ścieżek 

oddziaływania programu „Horyzont Europa”: 

 dążenie do doskonałości w dziedzinie nauki (obejmująca Europejską Radę ds. Badań Naukowych, 

działania „Maria Skłodowska-Curie”, infrastruktury badawcze, rozszerzanie i europejską przestrzeń 

badawczą, w tym odpowiednie partnerstwa) 

 transformacja ekologiczna (obejmująca „Klimat, energetykę i mobilność” oraz „Żywność, 

biogospodarkę, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”, w tym odpowiednie partnerstwa i misje) 

 transformacja cyfrowa i przemysłowa (obejmująca „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń 

kosmiczną”, w tym odpowiednie partnerstwa) 

 odporna Europa (obejmująca „Zdrowie”, „Kulturę, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” oraz 

„Bezpieczeństwo obywatelskie dla społeczeństwa”, w tym odpowiednie partnerstwa i misje) 

 innowacyjna Europa (obejmująca europejskie ekosystemy innowacji, Europejską Radę ds. Innowacji, 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, w tym odpowiednie partnerstwa). 

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

zostaną zakończone na początku 2024 r. 

Uproszczenie i zmniejszenie obciążeń zostaną przeanalizowane w ramach zewnętrznych badań 

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

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

scenariusz alternatywny. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_pl
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/a6cbe152-d19e-11ec-a95f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/a6cbe152-d19e-11ec-a95f-01aa75ed71a1
https://cordis.europa.eu/
https://www.elsevier.com/en-au/solutions/scopus
https://orbis.bvdinfo.com/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_pl#:~:text=Key%20Impact%20Pathways%20-%20a%20modernised%20monitoring%20approach,of%20impact%20of%20EU%20research%20and%20innovation%20funding.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_pl#:~:text=Key%20Impact%20Pathways%20-%20a%20modernised%20monitoring%20approach,of%20impact%20of%20EU%20research%20and%20innovation%20funding.

