
KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 04 — I2010 — WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

09 04 I2010 — WSPÓŁPRACA —
TECHNOLOGIE INFORMA-
CYJNO-KOMUNIKACYJ-
NE (ICT)

09 04 01 Wsparcie współpracy bada-
wczej w dziedzinie technolo-
gii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT —
Współpraca) 1.1 1 060 430 000 730 000 000 1 035 463 000 220 000 000

09 04 02 Środki pochodzące ze skła-
dek od stron trzecich (spo-
za EOG) na badania
naukowe i rozwój technolo-
gii 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 74 264 676,45 61 460 183,68

09 04 03 Zakończenie poprzednich
programów

09 04 03 01 Zakończenie programów
(sprzed 2003 r.) 1.1 — 10 000 000 — 18 000 000 2 337 430,72 115 724 369,73

09 04 03 02 Zakończenie szóstego pro-
gramu ramowego Wspólnoty
Europejskiej (2003–2006) 1.1 — 410 000 000 — 580 000 000 1 111 183 436,80 934 538 535,29

Artykuł 09 04 03 — Razem — 420 000 000 — 598 000 000 1 113 520 867,52 1 050 262 905,02

Rozdział 09 04 — Ogółem 1 060 430 000 1 150 000 000 1 035 463 000 818 000 000 1 187 785 543,97 1 111 723 088,70

09 04 01 Wsparcie współpracy badawczej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT — Współpraca)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 060 430 000 730 000 000 1 035 463 000 220 000 000

Uwagi

Celem części dotyczącej technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w ramach programu współpracy jest umożliwienie
Europie opanowania i kształtowania przyszłego rozwoju ICT dla zaspokojenia potrzeb jej społeczeństwa i gospodarki.

Przewidziane działania wzmocnią bazę naukowo-techniczną Europy w dziedzinie ICT, będą napędzać i stymulować innowacje
poprzez wykorzystanie ICT i zapewnią szybkie przekształcenie postępu ICT na bezpośrednie korzyści dla obywateli, w szcze-
gólności osób niepełnosprawnych i dotkniętych zaburzeniami dysfunkcyjnymi lub rozwojowymi (dysleksja, dyspraksja, dysfa-
zja, dyskalkulia, itd.) przedsiębiorstw, przemysłu i rządów w Europie.

Obszar ICT ustanawia priorytety w zakresie badań strategicznych wokół kluczowych filarów technologii, zapewnia pełną in-
tegrację technologii oraz wiedzę i środki w celu opracowania wielu innowacyjnych zastosowań technologii ICT.
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KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 04 — I2010 — WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT) (ciąg dalszy)

09 04 01 (ciąg dalszy)

Działania będą dźwignią postępu przemysłowego i technologicznego w sektorze ICT oraz polepszą konkurencyjność ważnych
sektorów intensywnie wykorzystujących technologie ICT, zarówno poprzez oparte na tych technologiach wartościowe inno-
wacyjne produkty i usługi, jak i poprzez poprawę procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwach i administracjach. W ra-
mach tematu wsparcie zostanie udzielone również innym politykom Unii Europejskiej poprzez mobilizację technologii ICT
w celu sprostania potrzebom publicznym i społecznym.

Działania obejmą współpracę oraz tworzenie sieci współpracy, wspieranie Wspólnych Inicjatyw Technologicznych oraz inicja-
tyw koordynacyjnych programów krajowych. Programy prac określą systemy finansowania (projekty współpracy, sieci dosko-
nałości, działania koordynujące i wspierające itd.) stosowane w odniesieniu do tematów zawartych w zaproszeniu do składania
wniosków w oparciu o różne formy dotacji wspólnotowych (zwrot kosztów kwalifikujących się, finansowanie według jedno-
litych stawek, ryczałtowe).

W niniejszym artykule wprowadzono również koszty spotkań naukowych i technologicznych, konferencji, warsztatów i semi-
nariów wysokiego szczebla będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, koszty badań, dotacji,
monitorowania i oceny programów szczególnych, programów ramowych, finansowanie analiz i ocen naukowych i technolo-
gicznych wysokiego szczebla prowadzonych z ramienia Wspólnoty dla zbadania nowych obszarów badań właściwych dla dzia-
łań Komisji, m.in. w kontekście Europejskiej Przestrzeni Badawczej, i środków monitorowania i upowszechniania wyników
programów wraz ze środkami przewidywanymi w poprzednich programach ramowych.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA wynikające z Porozumienia
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak również wkłady państw trzecich stowarzyszonych z siódmym programem ramo-
wym Wspólnoty Europejskiej na rzecz działań w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

W przypadku niektórych projektów przewiduje się możliwość uczestnictwa krajów trzecich lub organizacji z krajów trzecich
we współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technicznych. W pozycji 6 0 1 3 zestawienia dochodów zostaną
wprowadzone wszelkie wkłady finansowe, które mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie
z art. 18 rozporządzenia finansowego.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Środki dodatkowe zostaną udostępnione zgodnie z artykułem 09 04 02.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412
z 30.12.2006, s. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczest-
nictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego progra-
mu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1).

Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siód-
my program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
(Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).
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09 04 02 Środki pochodzące ze składek od stron trzecich (spoza EOG) na badania naukowe i rozwój technologii

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. p.m. p.m. p.m. 74 264 676,45 61 460 183,68

Uwagi

Środki te pokryją wydatki odpowiadające dochodom stanowiącym podstawę udostępnienia dodatkowych środków od osób lub
krajów trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uczestniczących w projektach z dziedziny badań i rozwoju
technologicznego.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego każdy dochód wprowadzony w pozycjach 6 0 1 3 i 6 0 3 3 zestawienia do-
chodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak mię-
dzy kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu,
zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego.

09 04 03 Zakończenie poprzednich programów

09 04 03 01 Zakończenie programów (sprzed 2003 r.)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 10 000 000 — 18 000 000 2 337 430,72 115 724 369,73

Uwagi

Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszego artykułu należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą
z wkładów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środ-
ków i wykonania w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną
część budżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 87/516/Euratom, EWG z dnia 28 września 1987 r. dotycząca programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie ba-
dań i rozwoju technologicznego (1987–1991) (Dz.U. L 302 z 24.10.1987, s. 1), zmieniona decyzją 88/193/EWG (Dz.U. L 89
z 6.4.1988, s. 35).

Decyzja Rady 90/221/Euratom, EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. dotycząca programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie ba-
dań i rozwoju technologicznego (1990–1994) (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 28), zmieniona decyzją 93/167/Euratom, EWG
(Dz.U. L 69 z 20.3.1993, s. 43).

Decyzja Rady 93/167/Euratom, EWG z dnia 15 marca 1993 r. dostosowująca decyzję 90/221/Euratom, EWG dotyczącą pro-
gramu ramowego Wspólnoty w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (1990–1994) (Dz.U. L 69 z 20.3.1993, s. 43).

Decyzja nr 1110/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 1994 r. dotycząca czwartego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1994–1998) (Dz.U. L 126
z 18.5.1994, s. 1), ostatnio zmieniona decyzją nr 2535/97/WE (Dz.U. L 347 z 18.12.1997, s. 1).

II/452 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.3.2008



KOMISJA
TYTUŁ 09 — SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ 09 04 — I2010 — WSPÓŁPRACA — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT) (ciąg dalszy)

09 04 03 (ciąg dalszy)

09 04 03 01 (ciąg dalszy)

Decyzja nr 616/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 marca 1996 r. dostosowująca decyzję nr 1110/94/WE do-
tyczącą czwartego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
(1994–1998) po przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (Dz.U. L 86
z 4.4.1996, s. 69).

Decyzja nr 2535/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 1997 r. dostosowująca po raz drugi decyzję
nr 1110/94/WE dotyczącą czwartego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technolo-
gicznego i demonstracji (1994–1998) (Dz.U. L 347 z 18.12.1997, s. 1).

Decyzja nr 182/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 1998 r. dotycząca piątego programu ramowego
Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (1998–2002) (Dz.U. L 26 z 1.2.1999,
s. 1).

09 04 03 02 Zakończenie szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2003–2006)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 410 000 000 — 580 000 000 1 111 183 436,80 934 538 535,29

Uwagi

Środki te mają pokrywać wcześniejsze zobowiązania.

Do środków wprowadzonych w ramach niniejszej pozycji należy dodać wkłady państw EFTA zgodnie z Porozumieniem o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 82 i Protokołem 32. Dla informacji, kwoty te pochodzą z wkła-
dów państw EFTA wymienionych w artykule 6 3 0 zestawienia dochodów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
finansowego stanowią dochód przeznaczony na określony cel i są podstawą udostępnienia odpowiednich środków i wykona-
nia w ramach załącznika V do niniejszej części zestawienia wydatków w niniejszej sekcji, która stanowi integralną część bu-
dżetu ogólnego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotycząca szóstego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utwo-
rzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, s. 1), zmieniona decyzją
nr 786/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 7).

Decyzja Rady 2002/834/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju tech-
nologicznego i demonstracji: „Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294
z 29.10.2002, s. 1).

Decyzja Rady 2002/835/WE z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca program szczegółowy badań, rozwoju technologiczne-
go i demonstracji: „Strukturyzacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, s. 44).

14.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/453


