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1. Wprowadzenie 

1.1. Wyzwania związane z surowcami naturalnymi 

Unia Europejska jest uzależniona od importu wielu surowców, które są kluczowe dla rozwoju 
europejskiej bazy przemysłowej, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE. 

Głównymi wyzwaniem UE w dziedzinie surowców naturalnych jest wykorzystanie pełnego potencjału 
materiałów pierwotnych i wtórnych poprzez stworzenie ogólnoeuropejskiej bazy wiedzy  
o surowcach, rozwój innowacyjnych, technologicznych rozwiązań dostępu do surowców naturalnych 
oraz sformułowanie korzystnych ram prawnych. 

1.2. Rola Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Surowców Naturalnych 

Długofalową wizją jest zwiększenie potencjału innowacyjnego UE w sektorach związanych  
z surowcami naturalnymi, zamieniając je w silniejszy filar zrównoważonej gospodarki UE. 

Europejskie Partnerstwo Innowacji (EIP) w dziedzinie surowców będzie promować zarówno 
technologiczne,  jak i nie - technologiczne innowacje wzdłuż całego łańcucha wartości surowców, 
którymi są: eksploracja, wydobycie, przetwarzanie, rafinacja i recykling , jak również substytucja, 
 z udziałem zainteresowanych stron, w odpowiednich sektorach surowcowych i przetwórczych. 

Strategiczny Plan Wdrożeniowy (Strategic Implementation Plan - SIP) EIP on RM określa odpowiednie 
działania konieczne do osiągnięcia celów i zadań, w tym badania naukowe, wymiana wiedzy  
i najlepszych praktyk w zakresie surowców naturalnych, przegląd wybranych przepisów, licencji, 
standaryzacji, oraz dialogi polityczne. Działania te dotyczą surowców nie-energetycznych i nie-rolnych 
oraz ich łańcuchy wartości.  

W średnim okresie, do 2020 r., EIP proponuje poprzez SIP, szereg innowacyjnych badań  
i działań skierowanych na początek łańcucha wartości surowców naturalnych oraz integrację 
przemysłu przetwórczego, w celu rozpoczęcia transformacji sektorów UE związanych z surowcami 
naturalnymi. Rentowność (żywotność) rozwiązań należy wykazać w działaniach pilotażowych  
w rzeczywistym środowisku do roku 2020. 

Aby rozpocząć wdrożenie SIP, Komisja ogłasza wezwanie do składania zobowiązań dla państw 
członkowskich, przemysłu, środowiska akademickiego i innych zainteresowanych stron, na temat 
realizacji celów SIP w różnych obszarach działania. Zobowiązanie nie ma charakteru  prawnie 
wiążącego. 

2. Cele wezwania (zaproszenia) 

Aby odnieść sukces, EIP musi zaangażować dużą liczbę partnerów w całej Unii Europejskiej  
i cały łańcuch wartości surowców naturalnych. Działania podjęte przez same instytucje UE nie będą 
wystarczające, ani finansowane jedynie z budżetu UE. To dlatego Komisja Europejska ogłasza otwarte 
wezwanie do składania zobowiązań przez podmioty sektora prywatnego, publicznego  
i pozarządowego, włączając w to instytucje naukowe. Przewiduje się, że wezwanie uruchomi szereg 
indywidualnych zobowiązań (dalej nazywane Raw Material Commitments - RMCs), w których 
partnerzy wspólnie zobowiążą się do współpracy i podjęcia działań, w celu osiągnięcia założeń SIP. 

2.2. Jak zdobyć oficjalne uznanie jako RMC 

W celu uznania jako RMC w ramach EIP, zobowiązanie musi być złożone za pomocą specjalnego 
formularza zgłoszeniowego. Ponadto, zobowiązanie powinno spełniać wszystkie warunki określone  
w wytycznych i być w stanie dokonać znaczącego wkładu w realizację celów EIP. Jeśli tak, zostanie 
ono zapisane jako zobowiązanie w ramach EIP. Jeśli nie, partnerzy nadal mogą wykonywać swoje 
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planowane działania, ale bez uznania jako RMC w ramach EIP. Uznanie jako RMC nie jest warunkiem 
koniecznym uzyskania funduszy UE na projekty związane z surowcami naturalnymi. 

Planowane jest wydanie zaproszeń/wezwań do zobowiązań w latach 2013, 2015, 2017 i 2019. 

3. Warunki 

3.1. Zakres 

EIP on RM dotyczy nie-energetycznych i nie-rolnych surowców naturalnych na różnych etapach 
łańcucha wartości. SIP określa 24 obszarów działań, które w sumie zawierają 97 konkretnych działań. 
Aby być uznanym jako RMC, zobowiązanie musi być wyraźnie związane z jednym lub większą liczbą 
obszarów działania SIP. Ponadto, dobrze jeśli jest ono wyraźnie powiązane z jednym lub większą 
liczbą działań w ramach SIP. 

3.2. Partnerzy 

Każde zobowiązanie musi być złożone w imieniu co najmniej trzech partnerów (jeden z partnerów 
jako koordynator). Każdy z trzech partnerów musi mieć siedzibę w różnych państwach członkowskich 
UE. Jednak w odniesieniu do zobowiązań, które są związane z nie-technologicznymi działaniami 
politycznymi w SIP, skierowane na poziom krajowy, może być wystarczającym mieć partnerów tylko z 
jednego państwa członkowskiego. Udział podmiotów z centrum ich działalności w krajach spoza UE 
może być przydatny, jeśli zapewni to wartość dodaną, ale nie jest to wymóg. Jeżeli tożsamość 
wszystkich planowanych partnerów nie jest jeszcze znana, odpowiednie profile partnerów powinny 
być ujęte w projekcie zobowiązań. 

Skład partnerstwa (istniejący lub planowany ) powinien odzwierciedlać charakter działań, które mają 
być przeprowadzone.  Bardzo ważne jest, aby wśród partnerów był reprezentowany sektor prywatny.  

Skład RMC może być modyfikowany odpowiednio podczas realizacji działań. 

3.3. Charakter zobowiązania 

Propozycja zobowiązania powinna mieć bardzo wyraźny związek z SIP . Partnerzy powinni zobowiązać 
się do prowadzenia działalności w latach 2014-2020 (lub po roku 2020, tam gdzie jest to właściwe). 
Działania i oczekiwane rezultaty powinny być jasno i zwięźle opisane we wniosku. Zobowiązanie 
obliguje również do składania corocznych sprawozdań dla Komisji Europejskiej w sprawie postępów 
w realizacji działań, jak i w sprawie wszelkich istotnych, napotkanych barier, aby umożliwić Komisji 
monitorowanie wdrożenia SIP i dalszego rozwijania polityki UE w zakresie surowców i innowacji.  

Ważne jest również, aby nadesłane materiały  w pełni odzwierciedlały różnicę pomiędzy badaniami  
a innowacjami. Zobowiązania muszą mieć na celu osiągnięcie - bezpośrednio lub pośrednio - jednej 
lub większej ilości innowacji, np. wprowadzenie nowych produktów, procesów, usług, technologii, 
modeli biznesowych lub idei na rynek. W związku z tym, zdolność do komercjalizacji jest traktowana 
jako ważny aspekt propozycji zobowiązań. Oprócz przynoszenia korzyści komercyjnych, zobowiązania 
mogą mieć na celu osiągnięcie dzięki innowacjom społecznych korzyści. 

3.4. Aspekty finansowe i zasoby 

Każde zobowiązanie musi mieć określony orientacyjny budżet, obejmujący cały okres działalności,  
między 2014 i 2020. O ile to możliwe, w budżecie zobowiązania należy wymienić przewidywane 
źródła przychodów, jak również przewidywane koszty.  Partnerzy powinni wskazać, jeśli zakładają 
wkład ze środków UE. 
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3.5. Inne uwagi 

Niektóre informacje podane we wniosku mogą zostać ujawnione publicznie przez służby Komisji 
Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów, podczas gdy informacje handlowe, w szczególności informacje na temat aspektów 
finansowych i zasobów - z wyjątkiem należycie zatwierdzonego finansowania publicznego, nie 
zostaną ujawnione. Komisja może odmówić dostępu do dokumentu, jeśli ujawnienie go naruszyłoby 
ochronę interesów handlowych osoby fizycznej lub prawnej, w tym własności intelektualnej. 

Przy formułowaniu wniosku zalecane jest użycie jednego z trzech języków roboczych Komisji 
Europejskiej, tj. angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. 

4. Procedura uznania RMCs 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2014 roku. Zgłoszenia należy przesyłać w formie 
elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej EIP on RM 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/innovation-partnership/). 

Służby Komisji Europejskiej dokonają  przeglądu wszystkich złożonych zobowiązań i ocenią, w jakim 
stopniu spełniają one warunki określone w wytycznych i czy mogą w istotny sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów EIP. Na podstawie propozycji służb Komisji Europejskiej, Grupa Sterująca 
Wysokiego Szczebla EIP zadecyduje, które zobowiązania zostaną oficjalnie uznane za RMCs w ramach 
EIP.  

5. Realizacja 

W stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące udoskonalenia zarówno oficjalnie uznanych 
zobowiązań, jak i tych, które nie zostały oficjalnie uznane (ale które mogą być ponownie złożone  
w odpowiedzi na przyszłe wezwania do składania zobowiązań), mogą być wykonane przez służby 
Komisji Europejskiej, informując o tym koordynatorów.  

W przypadku zobowiązań, które są ze sobą ściśle powiązane, zainteresowani i zaangażowani 
partnerzy, mogą być rekomendowani do współpracy (na zasadzie dobrowolności) w fazie realizacji. 

Mimo tego, że uznanie przez Grupę Sterującą Wysokiego Szczebla proponowanego zobowiązania 
jako oficjalnego RMC w ramach EIP jest potwierdzeniem wartości projektu do osiągnięcia celów EIP, 
nie pociąga to za sobą żadnych zobowiązań w Komisji Europejskiej lub w  państwach członkowskich 
do zapewnienia ich finansowania. 

 

Biuro IGMNiR, Katowice, 8 listopada 2013 r. 
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