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W UNII EUROPEJSKIEJ
Za³o¿enia 7. Programu Ramowego Badañ Unii Europejskiej (2007–2013)
Maciej Podemski*
6. Program Ramowy Badañ, Rozwoju
Technologicznego i Demonstracji Unii
Europejskiej (2003–2006) wchodzi ju¿ w
koñcowy etap realizacji. Od d³u¿szego
czasu trwaj¹ dyskusje merytoryczne i
programowe nad kolejnym, 7. Programem..., który zostanie uruchomiony w
dniu 01.01.2007 r. i po raz pierwszy obejmie d³u¿szy, bo siedmioletni okres realizacji. Program ten
bêdzie wa¿nym narzêdziem Strategii Lizboñskiej, maj¹cej
na celu uczynienie z Europy najbardziej dynamicznej na
œwiecie gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja Strategii Lizboñskiej ma siê oprzeæ na
„trójk¹cie wiedzy”, sk³adaj¹cym siê z badañ, edukacji i
innowacji. Badania maj¹ zwiêkszyæ potencja³ wiedzy,
edukacja ma j¹ upowszechniaæ, a innowacje wprowadzaæ
w praktykê. Nauka jest g³ównym instrumentem wspieraj¹cym rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wzmacniaj¹cym jej œwiatow¹ konkurencyjnoœæ. Nowy, 7. Program
Ramowy Badañ UE bêdzie wdra¿a³ politykê naukow¹ strategii.
W celu realizacji 7. PR UE zostan¹ podjête lub wzmocnione liczne inicjatywy unijne, m.in. zwiêkszenie wsparcia
badañ podstawowych, organizowanie infrastruktur badawczych, tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, wspieraj¹cych rozwój technologiczny w przemyœle, oraz konsolidacja finansów przeznaczonych na projekty wspó³pracy
miêdzynarodowej. Nowy program ramowy zosta³ okreœlony czterema celami, z których ka¿dy bêdzie wspierany
w³asnym programem. Cele te zosta³y nazwane: Wspó³praca (Cooperation), Pomys³y (Ideas), Ludzie (People) oraz
Mo¿liwoœci (Capacities). Ich realizacja umo¿liwi utworzenie i wzmocnienie europejskich biegunów doskona³oœci
w wielu dziedzinach naukowych i technologicznych. Poszczególne cele obejmuj¹ nastêpuj¹ce zadania:
 Wspó³praca. Bêdzie organizowana miêdzy uniwersytetami, przedsiêbiorstwami, oœrodkami badawczymi i
w³adzami publicznymi w ca³ej Unii Europejskiej (jak równie¿ z reszt¹ œwiata). Ma ona na celu objêcie przez Uniê
Europejsk¹ pierwszeñstwa w kluczowych obszarach nauki
i technologii. Program obejmuje ca³¹ gamê dzia³añ badawczych, prowadzonych we wspó³pracy miêdzynarodowej,
pocz¹wszy od projektów i sieci, a skoñczywszy na koordynacji krajowych programów badawczych. Przewiduje siê,
i¿ po³¹czenie wszystkich tematów w jeden program u³atwi
multidyscyplinarne rozwi¹zywanie problemów badawczych
i technologicznych. Wa¿n¹ czêœci¹ tej dzia³alnoœci bêdzie
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wspó³praca miêdzynarodowa UE z krajami trzecimi. W zale¿noœci od podejmowanych tematów mog¹ byæ realizowane wspólne dzia³ania z pañstwami lub grupami pañstw spoza UE.
 Pomys³y. Cel ten ma za zadanie pobudziæ kreatywnoœæ i d¹¿enie do doskona³oœci w dziedzinie badañ europejskich poprzez finansowanie dzia³añ dotycz¹cych
„badañ odkrywczych”, prowadzonych przez pojedyncze
zespo³y rywalizuj¹ce na poziomie europejskim. Aby nadaæ
pierwszeñstwo doskona³oœci badañ i przyci¹gn¹æ najzdolniejszych, zostanie utworzona Europejska Rada ds. Badañ
Naukowych. Bêdzie ona dzia³aæ niezale¿nie. Zarz¹dzana
bêdzie przez zespó³ sk³adaj¹cy siê z wybitnych naukowców wyznaczonych przez Komisjê Europejsk¹ na podstawie sugestii œrodowisk naukowych. Europejska Rada ds.
Badañ Naukowych bêdzie decydowaæ o finansowaniu
projektów inspirowanych przez samych naukowców ze
wszystkich dziedzin naukowych i technologicznych. Projekty bêd¹ wybierane na podstawie ich naukowej wartoœci.
 Ludzie. Zadaniem celu jest zwiêkszenie mo¿liwoœci
rozwoju kariery i mobilnoœci naukowców Unii Europejskiej. Cel ten wzmocni istniej¹ce dzia³ania programu
Marie Curie.
 Mo¿liwoœci. Zadanie to bêdzie polegaæ na pe³nym
wykorzystaniu mo¿liwoœci badawczych UE poprzez rozwiniête infrastruktury badawcze, wspó³pracê regionaln¹ i
innowacyjne ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. Realizacja
celu zapewni optymalne wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych, wsparcie regionalnych zespo³ów badawczych, a zw³aszcza uwolnienie potencja³u badawczego
istniej¹cego w nowo przy³¹czonych regionach UE i regionach peryferyjnych. U³atwi równie¿ popieranie badañ na
potrzeby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, zbli¿enie nauki
do spo³eczeñstwa oraz opracowanie i koordynacjê miêdzynarodowej polityki w zakresie wspó³pracy naukowej i
technologicznej.
Celem 6. Programu Ramowego by³a pomoc w uruchomieniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Po³o¿ono w
nim nacisk na nowe instrumenty kszta³tuj¹ce wysi³ki
badawcze i zwalczaj¹ce rozdrobnienie. W celu zwiêkszenia mas krytycznych œrodków i potencja³u naukowego oraz
unikniêcia jego rozpraszania, 6. Program Ramowy skoncentrowano na ograniczonej liczbie tematów i zagadnieñ.
7. Program Ramowy bêdzie nadal wspiera³ rozwój
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, bêd¹cej oœrodkiem
polityki Unii Europejskiej w dziedzinie badañ. Jednak szczególn¹ uwagê zwrócono w nim na tematykê badawcz¹ w
obszarach, w których UE powinna wzmocniæ i lepiej
wykorzystaæ istniej¹c¹ wiedzê, aby obj¹æ prowadzenie
technologiczne i zwiêkszyæ widocznoœæ swoich wyników
badawczych.
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Ustalona tematyka 7. PR UE oparta jest na priorytetach
6. Programu Ramowego i odpowiada g³ównym dziedzinom
postêpu wiedzy, wykorzystuj¹cym naukowe i technologiczne mo¿liwoœci UE. Odnosi siê ona tak¿e do problemów
spo³ecznych, gospodarczych i przemys³owych, stoj¹cych
przed UE. Do tematów objêtych 6. Programem Ramowym,
takich jak zdrowie, biotechnologia, technologie informacyjne, nanotechnologie, transport, energia i œrodowisko,
w 7. PR UE dodano nowe: badania nad bezpieczeñstwem i
przestrzeni¹ kosmiczn¹.
7. Program Ramowy UE jest skonstruowany równie¿ w
taki sposób, aby lepiej zaspokajaæ potrzeby przemys³u.
Programy o znaczeniu przemys³owym maj¹ wykorzystaæ
dorobek tzw. strategicznych agend badawczych, przygotowywanych przez zwi¹zane z przemys³em platformy technologiczne. Te strategiczne agendy badawcze, ujmuj¹ce
wyzwania badawcze o wymiarze europejskim, powinny
mieæ tak¿e wp³yw na krajowe programy badañ. Znacznie
poszerzone zostan¹ przy tym badania prowadzone na rzecz
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. W wybranych obszarach o szczególnym znaczeniu dla UE podjête zostan¹ tzw.
europejskie inicjatywy przemys³owe i technologiczne.
Przy tej okazji przemys³ bêdzie zachêcany do bardziej
aktywnego uczestniczenia w sieciach doskona³oœci oraz do
wspó³finansowania badañ.
Wspólne inicjatywy technologiczne uruchamiane bêd¹
w tematyce okreœlanej wspólnie z przemys³em, a w szczególnoœci z europejskimi platformami technologicznymi.
Inicjatywy technologiczne mog¹ przybraæ formê wspólnych
przedsiêwziêæ w dziedzinach innowacyjnej medycyny,
nanoelektroniki, wbudowanych systemów, aeronautyki,
zarz¹dzania ruchem lotniczym, wodoru i ogniw paliwowych oraz globalnego monitorowania dla œrodowiska i
bezpieczeñstwa. Rozwa¿a siê równie¿ podjêcie wspólnych
inicjatyw w odniesieniu do odpadów nuklearnych.

W ramach 7. PR UE zostanie szerzej podjête wspólne
wdra¿anie krajowych programów badañ na podstawie
traktatów unijnych. Z tej mo¿liwoœci skorzystano do tej
pory jedynie raz w celu realizacji wspólnego programu
dotycz¹cego badañ klinicznych, których celem by³o opracowanie szczepionek przeciw HIV, malarii i gruŸlicy oraz
leczenia tych chorób. Obecnie rozwa¿a siê wiele inicjatyw
dotycz¹cych takich tematów, jak metrologia, biotechnologia, nauki spo³eczne, lub badania dotycz¹ce wody.
Wœród instrumentów 7. Programu Ramowego UE
Komisja Europejska zamierza uruchomiæ tak¿e nowe,
ogólnoeuropejskie infrastruktury badawcze, wspieraj¹ce
zarówno naukê, jak i przemys³. W tym celu zostanie wykorzystany mechanizm stosowany w ogólnoeuropejskich sieciach wdra¿aj¹cych prace Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych.
Procedury unijne prowadz¹ce do uruchomienia 7. PR
UE wkraczaj¹ w³aœnie w koñcowe stadium zatwierdzania.
Jest to najwy¿sza pora, aby rozpocz¹æ w Polsce przygotowania do wdra¿ania nowych instrumentów organizacyjnych i finansowych, zalecanych w za³o¿eniach 7. PR UE.
ród³a: Komisja Wspólnot Europejskich, 2005 — Komunikat Komisji „Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) wiedzy na rzecz wzrostu” z dnia 06.04.2005,
COM(2005) 118 koñcowy, Bruksela; Komisja Wspólnot
Europejskich, 2005 — Wniosek dotycz¹cy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 7. Programu
Ramowego Wspólnoty Europejskiej Badañ, Rozwoju
Technologicznego i Demonstracji (2007–2013) oraz
Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady w sprawie 7. Programu
Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Euratom) Badañ J¹Drowych i Dzia³añ Szkoleniowych
(2007–2011), z dnia 06.04.2005 (przedstawione przez
Komisjê), COM(2005) 119 koñcowy, 2005/0043 (COD),
2005/0044 (CNS), Bruksela.

KALENDARIUM
Informacje o przysz³ych wydarzeniach*
Opracowa³a Barbara ¯bikowska**
20–21.10.2005. W Krakowie odbêdzie
siê miêdzynarodowa konferencja pt. Mass
movements hazard in various environments, organizowana przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny i Centrum Doskona³oœci Badañ Œrodowiska Abiotycznego
REA PIG. Konferencja bêdzie poœwiêcona katastrofom i zagro¿eniom ruchami

masowymi (osuwiska, sp³ywy b³otne, obrywy skalne, lawiny), a w szczególnoœci metodom badañ, kartowaniu, przewidywaniu i zapobieganiu tym zjawiskom, modelowaniu,
bazom danych i monitoringowi. Informacje: mgr Magdalena
Czarnogórska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (0-22) 849-53-51 w. 358,
e-mail: magdalena.czarnogorska@pgi.gov.pl oraz na stronie internetowej http://konf.pgi.gov.pl
20–22.10.2005. W Dusznikach Zdroju odbêdzie siê
Miêdzynarodowa Konferencja ECOpole’05, pt. Substancje chemiczne w œrodowisku przyrodniczym, organizowana
przez Towarzystwo Chemii i In¿ynierii Ekologicznej w
Opolu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Hradec Králové (Czechy) oraz warszawsk¹ Sekcjê Ochrony Œrodo-
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