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OKIEM EKSPERTA     

 Z COSME I HORYZONT PIENIĄDZE NA INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ 

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Komisja 

Europejska planuje uruchomić dwa nowe programy finansowania 
rozwoju. Ponad 2,5 miliarda euro na podniesienie konkurencyjności 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa planowane jest w ramach 
programu „COSME”. Natomiast przez program „HORYZONT 

2020” Komisja planuje zainwestować 80 mld euro w badania i 
innowacje, aby przyspieszyć wzrost i stworzyć miejsca pracy w 
Europie. 

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(program COSME) stanowi instrument finansowania, który w dużym zakresie kontynuuje działania 
objęte obecnym Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji. Zasadniczym celem 
nowego programu wsparcia finansowego COSME jest promowanie dostępu do finansowania oraz 
wspieranie przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych przedsiębiorstw. Dysponujący środkami w 
wysokości ponad 2,5 mld euro na lata 2014-2020  program COSME skierowany jest zwłaszcza do: 

· przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), które skorzystają z łatwiejszego 
dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej, 

· obywateli, którzy chcą pracować na własny rachunek i mają problemy związane z 
założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, 

· władz państw członkowskich, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań zmierzających do 
opracowania i realizacji skutecznych reform polityki. 

Według władz Komisji Europejskiej, ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania, rynków i działań w zakresie przedsiębiorczości stanowi klucz do wyjścia z kryzysu. 
Program ten pomoże uwolnić potencjał wzrostu przedsiębiorstw, koncentrując się na pobudzeniu 
dzisiejszego przemysłu. Wzmocniona zostanie konkurencyjność przedsiębiorstw i powstaną nowe 
miejsca pracy, co ostatecznie doprowadzi do wzmocnienia potencjału wzrostu unijnej gospodarki. 

Program COSME skoncentruje się na instrumentach finansowych oraz wspieraniu 
internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zostanie on uproszczony, dzięki czemu małym 
przedsiębiorstwom będzie łatwiej z niego skorzystać. Przewiduje się, że rocznie program pomoże 
39 tys. firm stworzyć lub zachować 29,5 tys. miejsc pracy oraz wprowadzić na rynek 900 nowych 
produktów, usług lub procesów. Przedsiębiorcy, szczególnie zamierzający rozpocząć działalność 
transgraniczną, zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów. Na dodatkowe kredyty i inwestycje 
europejskich przedsiębiorstw przeznaczono 3,5 mld euro. Pula środków finansowych na wdrożenie 
programu wynosi 2,5 mld euro, z czego 1,4 mld euro zostanie przeznaczone na instrumenty 

finansowe. Pozostała część środków zostanie wykorzystana na finansowanie Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości, międzynarodowej współpracy przemysłowej oraz na kształcenie w zakresie 
przedsiębiorczości. 
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Program „Horyzont 2020” należy do głównych filarów tzw. Unii innowacji – jednej inicjatyw 

przewodnich strategii „Europa 2020”, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Europy na 
świecie. Przedstawiając jego założenia unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire 
Geoghegan-Quinn powiedziała: „W tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych 
potrzebujemy nowej koncepcji europejskich badań naukowych i innowacji. „Horyzont 2020” 
zapewnia bezpośredni bodziec dla gospodarki oraz bazę naukowo-techniczną i konkurencyjność 
przemysłu na przyszłość, dzięki czemu nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało w bardziej 
inteligentny i zrównoważony sposób, sprzyjający również włączeniu społecznemu.” 

„Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne 

środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania 
odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla 
przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono 
formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych 
naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. Fundusze programu „Horyzont 2020” zostaną 
przeznaczone na trzy główne cele: 

1) program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 
mld euro (obejmującemu 77-proc. zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych). 

2) program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie 
innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to inwestycję w 
wysokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału 
oraz wsparcie dla MŚP. 

3) prawie 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich 

Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany 
demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, 
badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna 

energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, 
efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne 

społeczeństwa. 
      Dr Mariusz Maciejczak,  

Koordynator Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych 
       Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy w Agrobiznesie 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


