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owstanie Unii Europejskiej jest rezultatem trwaj¹cego po-
nad piêædziesi¹t lat procesu zacie�niania wspó³pracy po-
miêdzy pañstwami europejskimi � procesu, który w 1951

roku rozpoczê³o 6 pañstw: Niemcy, Francja, Holandia, Belgia,
Luksemburg i W³ochy. Wówczas powsta³a Europejska Wspól-
nota Wêgla i Stali, a 6 lat pó�niej, w 1958 r. utworzono Euro-
pejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ i Europejsk¹ Wspólnotê Ener-
gii Atomowej. Powstanie tych trzech Wspólnot sta³o siê pocz¹t-
kiem procesu zjednoczeniowego Europy.

Od pocz¹tku dzia³alno�ci Wspólnot Europejskich, nauka i ba-
dania techniczne odgrywa³y wa¿n¹ rolê. Pocz¹tkowo najbar-
dziej aktywn¹ organizacj¹ by³ EURATOM � organizacja dzia-
³aj¹ca w sektorze nuklearnym, ale ju¿ w latach 60. i 70. zadecy-
dowano o poszerzeniu wspólnotowej polityki naukowo-tech-
nicznej na inne dziedziny.

W roku 1974 zatwierdzono podstawy programu dzia³alno�ci
Wspólnot w zakresie koordynacji dzia³añ krajów cz³onkowskich,
zharmonizowania polityk krajowych oraz zwiêkszenia �efek-
tywno�ci� badañ. Rozpoczêto realizacjê takich programów ba-
dawczych, jak FAST (�Prognozowanie i ocenianie w nauce
i technologii�), ESPRIT (�Europejski program strategiczny w za-
kresie technologii informatycznej�), RACE (�Badania i rozwój
w dziedzinie zaawansowanych technologii komunikacyjnych�),
którego kontynuacj¹ jest program ACTS (�Program zaawanso-
wanych technologii komunikacyjnych i us³ugowych�) oraz
BRITE (�Podstawowe badania w zakresie technologii przemy-
s³owych Europy�).

Obecny kszta³t polityki naukowo-technicznej Wspólnoty
zosta³ okre�lony przez Traktat z Maastricht (1992), a jej g³ów-
nym celem jest rozwój naukowych i technologicznych podstaw
przemys³u wspólnotowego i uczynienie go bardziej konkuren-
cyjnym na arenie miêdzynarodowej. Dzia³ania, które maj¹ wspo-
móc ten rozwój s¹ obecnie realizowane poprzez wieloletnie �Pro-
gramy Ramowe� i ukierunkowane na:

� wdra¿anie programów badañ rozwoju technicznego, które
wspieraj¹ wspó³pracê miêdzy przedsiêbiorstwami, o�rodkami
badawczymi i uczelniami wy¿szymi

� rozpowszechnianie wyników badañ naukowych oraz
� wspieranie wymiany naukowej.
W ramach Europejskich Programów Ramowych Badañ, Roz-

woju Technologicznego i Prezentacji Komisja Europejska od
1982 roku wspomaga badania i rozwój techniczny wspieraj¹c
finansowo projekty zgodne z wymaganiami tych programów.
Obejmuj¹c swoim zakresem ró¿ne dziedziny wspó³pracy tech-
nologicznej, programy sta³y siê g³ównymi instrumentami wy-
korzystywanymi w procesie tworzenia tzw. Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej (European Research Area � ERA).
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6. PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ
� powiêkszanie potencja³u badawczego Europy

Polskie jednostki badawczo-rozwojowe mia³y ju¿ mo¿liwo�æ
uczestniczenia wcze�niej w projektach 4. Programu Ramowe-
go, realizowanego w latach 1994 � 1998, ale nie mog³y korzy-
staæ z wiêkszej czê�ci bud¿etu programów i ich osi¹gniêæ. Dziê-
ki staraniom Komitetu Badañ Naukowych, w 5. Programie Ra-
mowym (5 PR), realizowanym w latach 1999 � 2002, polskie
placówki naukowo-badawcze uczestniczy³y ju¿ na równopraw-
nych zasadach.

5 PR by³ ukierunkowany na rozwój gospodarczy w ramach
UE oraz pañstw stowarzyszonych. Na Program ten sk³ada³y siê
cztery priorytety tematyczne obejmuj¹ce 23 �akcje kluczo-
we� (i szereg akcji ogólnych, podzielonych na obszary badaw-
cze) oraz trzy programy horyzontalne.

W ramach priorytetów tematycznych, do których nale¿a³y:
1. Poprawa jako�ci ¿ycia i gospodarowanie ¿ywymi zasobami
2. Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego
3. Konkurencyjny i zrównowa¿ony rozwój technologiczny
4. Energia, �rodowisko i zrównowa¿ony wzrost

by³y realizowane projekty badawczo-rozwojowe lub badawczo-
wdro¿eniowe. Dzia³ania wspomagaj¹ce, takie jak dostêp do in-
frastruktury, sieci naukowe czy stypendia ujête by³y w nastêpu-
j¹cych programach horyzontalnych:

1. Utwierdzanie miêdzynarodowej roli badañ wspólnoto-
wych.

2. Promocja innowacji oraz ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.
3. Wzrost ludzkiego potencja³u badawczego.
Podczas trwania 5 PR by³y sukcesywnie og³aszane konkursy

na �do³¹czanie siê� do biegn¹cych projektów tematycznych
i sk³adanie nowych oraz konkursy na tzw. centra doskona³o�ci,
czyli jednostki specjalizuj¹ce siê w danej tematyce.

Obecnie rozpoczyna siê realizacja 6. Programu Ramowego
Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
(2002 � 2006). Komisja Europejska zaproponowa³a krajom kan-
dyduj¹cym przyst¹pienie do 6 PR od pocz¹tku jego trwania.
G³ównym celem 6 PR jest wniesienie wk³adu w tworzenie Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej, podniesienie poziomu nauki, sty-
mulowanie jej rozwoju, konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci.

Koncepcja utworzenia ERA jest odpowiedzi¹ na nowe wy-
zwania wspó³czesnego �wiata (przeobra¿enia spo³eczno-gospo-
darcze, czy takie nowe problemy, jak np. �choroba w�ciek³ych
krów�). Celem tworzenia ERA jest równie¿ przezwyciê¿enie roz-
proszenia wysi³ków badawczych oraz podzia³ów wyznaczonych
przez granice narodowe i utworzenie jednolitej wspólnej poli-
tyki naukowej w celu uzyskania potencja³u zdolnego do podjê-
cia skutecznego konkurowania z USA czy Japoni¹.

W 6 PR ustalono nastêpuj¹ce priorytety tematyczne:
1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia.
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2. Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego.
3. Nanotechnologie i nanonauka, materia³y wielofunkcyjne

oparte na wiedzy oraz nowe procesy i urz¹dzenia produkcyjne.
4. Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna.
5. Jako�æ i bezpieczeñstwo ¿ywno�ci.
6. Zrównowa¿ony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy.
7. Obywatele i sprawowanie w³adzy w spo³eczeñstwie opar-

tym na wiedzy.
Nowe obszary priorytetowe odpowiadaj¹ za³o¿eniom pol-

skiej polityki naukowo-technologicznej � udzia³ naszego kra-
ju w 6 PR ma bowiem wzmocniæ powi¹zania pomiêdzy sekto-
rem badañ i przemys³em, co stanowi piln¹ potrzebê tak¿e w in-
nych krajach kandyduj¹cych do UE.

W 6. Programie Ramowym, poza dotychczasow¹ form¹ pro-
jektów stworzono nowe instrumenty, a mianowicie projekty zin-
tegrowane i tzw. sieci doskona³o�ci.

Projekty zintegrowane to takie, w których uczestniczy du¿a
liczba instytucji; s¹ to projekty ambitne wielozadaniowe, dofi-
nansowywane do kwoty nawet kilkudziesiêciu mln euro.

Celem sieci doskona³o�ci bêdzie stworzenie sta³ych struk-
tur wspó³pracy i po³¹czenie zasobów wielu o�rodków w priory-
tetowych dziedzinach badañ, w celu wzmocnienia ich ogólne-
go potencja³u. Realizowane projekty maj¹ byæ elastyczne i dy-
namiczne, powinny umo¿liwiaæ zmiany programu wspó³pracy
oraz sk³adu konsorcjum w trakcie ich realizacji, a tak¿e umo¿-
liwiaæ funkcjonowanie sieci po zakoñczeniu projektu.

Oczekuje siê, ¿e nowe instrumenty pomog¹ krajom kandy-
duj¹cym udoskonaliæ infrastrukturê badawczo-rozwojow¹, skon-
centrowaæ siê na tworzeniu sieci centrów doskona³o�ci i zbudo-
waæ silne wiêzi partnerskie z innymi organizacjami badawczy-
mi w pañstwach cz³onkowskich.

W roku 2002, przed og³oszeniem w³a�ciwego konkursu
w 6. Programie Ramowym (Call for proposals), Komisja Euro-
pejska og³osi³a konkurs na propozycje tematów i pomys³ów
projektów do tego Programu (Call for expressions of interest).
Celem tej akcji by³o sprawdzenie, w jakim stopniu za³o¿enia
Komisji i oczekiwania naukowców s¹ zgodne. Konkurs zosta³
og³oszony 20 marca 2002 r. i dotyczy³ siedmiu wymienionych
wcze�niej priorytetów tematycznych. W jego wyniku do Komi-
sji wp³ynê³o 11500 wniosków (z czego a¿ 5% stanowi³y wnio-
ski z Polski!), które zosta³y wziête pod uwagê przy opracowaniu
6 PR i pierwszych konkursów.

Oficjalne �otwarcie� 6 PR nast¹pi³o podczas konferencji �Euro-
pean Research 2002� w Brukseli w dniach 11 � 13 listopada 2002 r.

W swoim przemówieniu do ponad 8 tysiêcy uczestników
konferencji, Philippe Busquin, Komisarz UE ds. Badañ, powie-
dzia³: Liczba obecnych tu osób �wiadczy o entuzjastycznym po-
dej�ciu spo³eczno�ci naukowej do idei Europejskiej Przestrzeni
Badawczej. XXI wiek bêdzie wiekiem wiedzy, a bior¹c pod uwa-
gê liczbê rysuj¹cych siê na horyzoncie mo¿liwo�ci dla nauki,
technologii i ekonomii, mo¿na powiedzieæ, ¿e tempo postêpu
naukowego nigdy nie by³o tak szybkie jak obecnie.(...) Nauka
i technologia narodzi³y siê piêæ wieków temu w Europie mniej
podzielonej granicami ni¿ obecnie. Teraz, gdy Europa d¹¿y do

ponownego zjednoczenia, nauka musi odnale�æ miejsce, które
jej siê s³usznie nale¿y.

O znaczeniu, jakie ma tak¿e dla Polski 6. Program Ramowy
Unii Europejskiej �wiadczy fakt zorganizowania w dniach 25-
26 listopada 2002 r. w Warszawie konferencji inauguruj¹cej jego
otwarcie, w której uczestniczy³o prawie 2000 osób, w�ród któ-
rych 200 przyby³o z zagranicy. Konferencjê zorganizowa³ Ko-
mitet Badañ Naukowych, wraz z Ministerstwem Gospodarki
i Krajowym Punktem Kontaktowym 6 PR. Honorowy Patronat
obj¹³ Prezydent RP � Aleksander Kwa�niewski oraz Komisarz
UE ds. Badañ � Philippe Busquin.

Podczas sesji prowadzonej przez Profesor Danutê Koradeck¹,
Prezydent  � zwracaj¹c siê do zgromadzonych, powiedzia³:
W dziedzinie badañ naukowych rozszerzenie Unii Europejskiej
sta³o siê faktem. Dokona³o siê to znacznie szybciej, ni¿ wynika-
³oby to z oficjalnego kalendarza negocjacyjnego. Udzia³ pol-
skich zespo³ów w 5. Programie Ramowym Prezydent uzna³ za
du¿y sukces. Jednocze�nie podkre�li³, ¿e: stopieñ, w jakim pol-
skie �rodowisko naukowe skorzysta z mo¿liwo�ci 6. Programu,
zale¿y w znacznej mierze od samych naukowców, ich zaanga¿o-
wania i inicjatywy oraz umiejêtno�ci wyci¹gniêcia wniosków
z dotychczasowych do�wiadczeñ. Jednak w odczuciu uczestni-
ków Konferencji, 6 PR bêdzie programem znacznie trudniej-
szym, wymagaj¹cym od jego realizatorów zwiêkszonego wysi³-
ku i aktywno�ci.

W ramach konferencji odby³o siê spotkanie ministrów ds.
badañ z krajów kandyduj¹cych, zaproszonych przez ministra
nauki � Micha³a Kleibera. W toku obrad przygotowano �Dekla-
racjê Ministrów ds. Badañ krajów kandyduj¹cych� dotycz¹c¹
szans i zagro¿eñ wynikaj¹cych z naszego uczestnictwa w Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej.

W ten sposób dzieñ 25 listopada 2002 r. sta³ siê dat¹ symbo-
licznego wej�cia Polski do Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

17 grudnia 2002 r. zosta³y og³oszone przez Komisjê Euro-
pejsk¹ pierwsze konkursy na projekty w 6. Programie Ramo-
wym. Wszystkie zespo³y badawcze bêd¹ teraz poszukiwaæ part-
nerów do projektów zintegrowanych, celowych i sieci doskona-
³o�ci. Pe³ne wykorzystanie oferty projektowej 6. Programu Ra-
mowego zale¿y te¿ od aktywno�ci ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw.
Przygotowano na podstawie:
� �Wiadomo�ci� Krajowego Punktu Kontaktowego (kwiecieñ-grudzieñ 2002)
� http://www.6pr.pl
� http://www.cordis.lu
� �Nauka i Badania: Informacje podstawowe�, Centrum Informacji Euro-
pejskiej UKIE
� �Nauka i Badania: Negocjacje Polski z Uni¹ Europejsk¹� Centrum Infor-
macji Europejskiej UKIE

Od lewej: Micha³ Kleiber � minister nauki, Hugh Richardson � wicedyrektor
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RP, Danuta Koradecka � dyrektor CIOP�PIB


