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1. Za Sedmi okvirni program (7OP) je cilj spodbujanja odličnosti poudarjen v osnovni pravni podlagi1. 
Zato je za vsak poseben program „znanstvena in/ali tehnološka odličnost“ opredeljena kot poglavitno 
ali celo edino merilo za ocenjevanje predlogov in postopek izbire2.  Stremljenje k odličnosti je v 
izhodišču vsakega raziskovalnega postopka in predstavlja prvotno podlago za odločitev, katere 
raziskave financirati.  Pri raziskovanju vlada velika konkurenca in tisti, ki v teh postopkih končajo na 
drugem mestu, so redko nagrajeni. Zato je najboljši način za zagotavljanje čim boljših možnosti 
uspeha pri raziskovanju in s tem učinkovitosti sistema financiranja ravno spodbujanje odličnega 
raziskovanja. 
 
Uspešnost tega pristopa potrjuje vmesna ocena 7OP, v kateri je navedeno: „…je načelo odličnosti pri 
izbiri projektov večinoma doseženo. V velikem delu programa Sodelovanje, za katerega sta namenjeni 
skoraj dve tretjini sredstev 7OP, se financirajo vodilni raziskovalci, kakovost predlogov je na splošno 
ocenjena kot visoka, za financiranje pa obstaja velika konkurenca. Evropski raziskovalni svet je kljub 
temu, da gre za nov in nepreizkušen instrument, očitno uspel privabiti in financirati raziskovanje na 
najvišji ravni, pomembno vlogo pa ima tudi pri zadrževanju talentiranih raziskovalcev.“3    
 
2. Komisija že podrobno in celovito spremlja izvajanje OP, vključno s sodelovanjem zadevnih 
zainteresiranih strani. Te informacije so na voljo, na primer, v letnih poročilih o spremljanju 
http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring in podatkovnem skladišču 
CODRA, do katerega imajo države članice dostop.  
 
Poleg tega je Komisija začela s preučevanjem ozadij različnih vzorcev udeležbe v OP ter možnih 
vzrokov in posledic.  Komisija mora to vprašanje proučiti na podlagi sklepa Sveta za konkurenčnost z 
dne 9. marca ter do konca leta 2011 poročati o ugotovitvah. Komisija bo do konca leta 2011 
nadaljevala z delom, v posvetovanja in analize pa namerava vključiti tudi države članice.  
 
V skladu z navedenim in cilji, metodologijo ter načini izvajanja iz strategije Evropa 2020 bo Komisija 
ocenila potencial raziskovanja in razvoja in napredek v primerjavi z dogovorjenimi cilji za vsako državo 
posebej, torej ne na podlagi vnaprej določenih skupin držav članic, kot na primer EU-12 in EU-15, kar 
bi lahko vodilo do posplošenih napačnih predstav. Uspešnost pri udeležbi države članice ima lahko 
veliko vzrokov, v večini primerov pa jih je treba obravnavati v povezavi s specifičnimi družbeno-
ekonomskimi zmožnostmi države in njenim potencialom na področju raziskav in razvoja. Kot primer se 
je pokazalo, da je uspešnost države v 7OP (v smislu prejetega financiranja) med drugim močno 
povezani z nacionalno izbiro prednostnih nalog politike in proračunskih prioritet.  V primeru številnih 
držav članic EU-12 drugi dejavniki vključujejo nižje življenjske stroške in dejstvo, da se še vedno 
nahajajo v prehodni fazi, v kateri se infrastruktura in viri za raziskovanje postopno prilagajajo na 
integracijo v EU. 
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Končno, Komisija meni, da je glede na to, da se bo 7OP izvajal do konca leta 2013, na tej stopnji iz 
teh podatkov prezgodaj, da bi lahko dokončno sklepali o geografski porazdeljenosti projektov po 
posameznih državah, saj pomemben del proračunskih sredstev še ni bil porabljen.  
 
3. Strukturni skladi že podpirajo številne ukrepe na nacionalni in regionalni ravni za povečanje 
znanstvenih in tehnoloških zmogljivosti držav članic in regij.  Kohezijska politika zagotavlja pomembno 
finančno podporo raziskavam in inovacijam, zlasti izgradnji zmogljivosti, Komisija pa se močno 
zavzema za vzpostavitev večje sinergije med Okvirnim programom za raziskave in razvoj in 
kohezijsko politiko (kot je poudarjeno v sporočilu o vodilni pobudi „Unija inovacij“4 in sporočilu 
„Prispevek regionalne politike k pametni rasti v okviru strategije Evropa 2020“5). 
 
V naslednjem programskem obdobju bo doseženo boljše osredotočanje nacionalnega in regionalnega 
financiranja raziskav, zlasti z uporabo strategij pametne specializacije (S3), za katere je Komisija 
ravno uvedla podporno platformo6. 
 
Splošni cilj je zagotoviti, da se strukturni skladi uporabljajo v celotnem obsegu za podporo izgradnji 
zmogljivosti v regijah, in sicer z namenskimi dejavnostmi, osredotočenimi na ustanavljanje centrov 
odličnosti, posodabljanje univerz, nakup znanstvene opreme, razvoj in prenos lokalne tehnologije, 
podporo ustanavljanju in odcepljanju podjetij in lokalno povezanost industrije in akademskih krogov.  
Komisija meni, da se bo s tem lahko razvila „pot do odličnosti“, ki bo tem regijam omogočila polno 
udeležbo v pobudi Obzorja 2020, ki temelji na odličnosti. 
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