
Oświadczenia Komisji (zasady uczestnictwa) 

(2013/C 373/03) 

Oświadczenie w sprawie instrumentu „Szybka droga do innowacji” 

„Komisja zamierza zapewnić odpowiednią widoczność instrumentu »Szybka droga do innowacji« w środo
wisku prowadzącym działalność badawczą i innowacyjną, za pomocą działań podnoszących świadomość 
i informacyjnych poprzedzających pilotażową akcję w 2015 r. 

Komisja nie zamierza ograniczać czasu trwania działań instrumentu »Szybka droga do innowacji« ex ante. 
Przy ocenie wpływu wniosku uwzględniona zostanie konieczność nadążania za postępem i dotrzymania 
kroku międzynarodowej konkurencji, co umożliwi elastyczność wobec różnych uwarunkowań w każdej 
z dziedzin badań stosowanych. 

Poza pogłębioną oceną przeprowadzaną w ramach śródokresowej oceny programu »Horyzont 2020«, 
program pilotażowy »Szybka droga do innowacji« będzie poddany stałemu monitorowaniu pod kątem 
wszystkich aspektów praktycznych związanych ze zgłaszaniem, oceną, selekcją, a także planowaniem 
budżetowym wniosków w ramach »Szybkiej drogi do innowacji«, począwszy od daty granicznej w 2015 r. 

Aby projekt pilotażowy był skuteczny i aby upewnić się co do możliwości przeprowadzenia skutecznej 
oceny, niezbędne może okazać się wsparcie nawet stu projektów.”. 

Deklaracja w sprawie wytycznych dotyczących kryteriów wdrażania „bonusu” 

„Jeżeli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie, Komisja zamierza bezzwłocznie wydać wytyczne dotyczące 
kryteriów związanych z wdrażaniem »bonusu« po przyjęciu zasad uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu »Horyzont 2020«.”. 

Oświadczenie w sprawie art. 42 zasad uczestnictwa 

„Zamiarem Komisji jest ustanowić terminy we wzorze umowy o udzieleniu dotacji w zakresie ochrony 
wyników, przy uwzględnieniu terminów 7PR.” 

Oświadczenie w sprawie ustalania bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych 

„W odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron, Komisja zobowiązała się do wyjaśnienia kwestii usta
lania bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych zgodnie z głównymi kierunkami wytyczo
nymi w niniejszym oświadczeniu. 

Wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych w ramach programu »Hory
zont 2020« będą miały zastosowanie do kosztów dużych infrastruktur badawczych o łącznej wartości co 
najmniej 20 mln EUR dla danego beneficjenta, obliczonej jako sumę historycznych wartości aktywów 
poszczególnych infrastruktur badawczych, figurujących w ostatnim zestawieniu bilansowym danego benefi
cjenta sprzed dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji, lub zgodnych z ustaleniami dokonanymi na 
podstawie kosztów wynajmu lub dzierżawy infrastruktury badawczej. 

Poniżej tego progu wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużych infrastruktur badawczych w ramach 
programu »Horyzont 2020« nie będą miały zastosowania. Indywidualne pozycje kosztowe mogą zostać 
zgłoszone jako uprawnione koszty bezpośrednie zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi 
umowy o udzielenie dotacji. 

W ujęciu ogólnym można będzie wykazywać jako koszty bezpośrednie wszystkie koszty, które jednocześ
nie: spełniają ogólne kryteria kwalifikowalności i są bezpośrednio związane z wdrażaniem działania 
i w związku z tym mogą być przypisane temu działaniu. 

W przypadku dużej infrastruktury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, będzie to dotyczyć 
systematycznie kosztów skapitalizowanych i kosztów operacyjnych. 

»Koszty skapitalizowane« będą to koszty poniesione w celu utworzenia lub odnowienia dużej infrastruktury 
badawczej, a także niektóre koszty specjalnych napraw i konserwacji dużych infrastruktur badawczych wraz 
ze składnikami lub istotnymi integralnymi składnikami. 

»Koszty operacyjne« będą kosztami ponoszonymi przez beneficjenta w szczególności w związku z obsługą 
dużej infrastruktury badawczej. 

Tymczasem niektóre koszty mogą systematycznie nie być deklarowane jako bezpośrednie koszty, ale być 
uznawane za podlegające zwrotowi w postaci ryczałtu z tytułu kosztów pośrednich, np. koszty wynajmu, 
dzierżawy lub amortyzacji budynków administracyjnych lub siedziby administracyjnej. 

W przypadku gdy koszty zostały spowodowane jedynie częściowo działalnością w ramach projektu, dekla
rować można jedynie część kosztów bezpośrednio odpowiadającą projektowi.
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Do tych celów system pomiarowy beneficjenta musi zapewniać dokładne oszacowanie konkretnej faktycznej 
wysokości kosztów projektu (np. poprzez wykazanie rzeczywistego wykorzystania i spożytkowania 
w ramach projektu). Wymóg ten będzie spełniony, jeśli obliczenia zostaną uzyskane w oparciu o fakturę 
dostawcy. 

Pomiary kosztów są zwykle związane z czasem poświęconym projektowi, który musi odpowiadać 
faktycznym godzinom/dniom/miesiącom wykorzystania infrastruktury badawczej na potrzeby projektu. 
Całkowita liczba efektywnych godzin/dni/miesięcy musi odpowiadać pełnemu potencjałowi wykorzystania 
(pełnej zdolności) infrastruktury badawczej. W obliczaniu pełnej zdolności będzie się uwzględniać wszystkie 
okresy, w których infrastruktura badawcza może być, ale nie jest wykorzystywana. Jednak przy obliczaniu 
pełnej zdolności uwzględniane będą rzeczywiste ograniczenia, takie jak godziny otwarcia jednostki, czas 
napraw i konserwacji (w tym kalibrowania i testowania). 

Jeżeli ze względu na ograniczenia techniczne dany koszt może zostać bezpośrednio zmierzony w odnie
sieniu do infrastruktury badawczej, a nie w bezpośrednim odniesieniu do projektu, akceptowalnym rozwią
zaniem zastępczym byłoby zmierzenie tych kosztów za pomocą odpowiednich dla projektu jednostek 
rzeczywistego wykorzystania, popartych specyfikacjami technicznymi i rzeczywistymi danymi, a także okre 
ślonymi na podstawie analitycznego systemu rozliczeniowego beneficjenta. 

Koszty i ich bezpośrednie pomiary w odniesieniu do projektu muszą być poparte odpowiednimi dokumen
tami poświadczającymi, umożliwiającymi zapewnienie wystarczającej ścieżki audytu. 

Beneficjent może wykazać bezpośredni związek za pomocą innych przekonujących dowodów. 

Służby Komisji zalecą najlepsze praktyki w dziedzinie bezpośrednich pomiarów i dokumentów poświad
czających (np.: w odniesieniu do kosztów skapitalizowanych: sprawozdania finansowe wraz z polityką 
amortyzacji beneficjenta jako część jego zwyczajowych zasad rachunkowości, wykazujące obliczenia doty
czące potencjalnego wykorzystania oraz gospodarczego cyklu życia aktywów, a także elementy wykazujące 
rzeczywiste wykorzystanie do celów projektu; zaś dla kosztów operacyjnych: szczegółowa faktura dotycząca 
dużej infrastruktury badawczej, czas trwania projektu itp.). 

Na wniosek beneficjenta korzystającego z dużej infrastruktury badawczej, a także z uwzględnieniem dostęp
nych zasobów i zasady opłacalności, Komisja może przeprowadzić ocenę ex ante metody ustalania 
bezpośrednich kosztów poniesionych przez beneficjenta, w sposób prosty i przejrzysty, tak aby zagwaran
tować pewność prawa. Te oceny ex ante będą w pełni uwzględniane w procedurach audytu ex post. 

Ponadto Komisja ustanowi grupę złożoną z przedstawicieli odpowiednich organizacji zrzeszających zainte
resowane strony, która to grupa będzie miała za zadanie dokonanie oceny wykorzystania tych wytycznych. 

Komisja potwierdza, że wkrótce przyjmie wytyczne dotyczące bezpośrednich kosztów dużej infrastruktury 
badawczej, po przyjęciu regulacji w sprawie programu »Horyzont 2020«.”. 

Oświadczenie w sprawie art. 3 i 4 zasad uczestnictwa 

„W umowach o udzielenie dotacji Komisja zamierza zawrzeć odniesienia do prawa krajowego dotyczące 
publicznego dostępu do dokumentów oraz poufności, dążąc do zachowania stosownej równowagi między 
poszczególnymi interesami.”. 

Oświadczenie w sprawie art. 28 zasad uczestnictwa 

(Opcja 100 % stawki zwrotu w przypadku podmiotów prawnych non-profit z przeznaczeniem na działania 
innowacyjne) 

„Komisja zwraca uwagę na fakt, że również podmioty non-profit mogą prowadzić działalność gospodarczą, 
która ma bliskie związki z rynkiem, oraz że jej dotowanie może powodować zakłócenia na rynku 
wewnętrznym. W związku z tym Komisja dokona oceny ex ante tego, czy działalność kwalifikowalna ma 
charakter gospodarczy, czy skutecznie zapobiega się krzyżowym dotacjom działalności gospodarczej, oraz 
czy stopa finansowania kwalifikowalnych działań gospodarczych ma negatywny wpływ na konkurencję na 
rynku wewnętrznym, który to wpływ nie jest równoważony pozytywnymi skutkami.”.
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