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vývoje a inovací. Metody podporující inovace obecně a inovace na 
regionální úrovni, jež čerpají prostředky z evropských fondů, ilustruje 23 
případových studií. Studie závěrem navrhuje posílit kapacity regionů, 
pokud jde o používání finančních prostředků, jež byly pro oblast 
výzkumu, technologického vývoje a inovací vyčleněny z Fondu 
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SHRNUTÍ 

Cíl Lisabonské strategie – aby se Evropská unie do roku 2010 přeměnila 
v „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku“ - byl ambiciózní již 
v roce 2000, kdy byl vyhlášen. Tato původní výzva byla v roce 2005 přehodnocena na cíl 
neméně náročný, kdy se prioritou stalo vytvořit prostřednictvím modernizace evropského 
hospodářství větší počet kvalitnějších pracovních míst.  

Tento všeobecný cíl byl rozdělen na konkrétní úkoly, a sice investovat 3 % evropského 
hrubého domácího produktu (HDP) do výzkumu a vývoje a do konce roku 2010 docílit 70% 
míry zaměstnanosti populace v aktivním věku. K tomuto hlavnímu směru se nyní přidal 
další prvek, a to celosvětová ekonomická recese, jež negativně ovlivnila zaměstnanost, 
spotřebu a investice. Podpora EU a usnadňování výzkumu, technologického vývoje 
a inovací je jedním ze zásadních politických koncepcí, jak těchto cílů dosáhnout. 

Tato studie vypracovaná na žádost Výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj 
zkoumá souhrn výše uvedených témat z hlediska otázky, která zní „Směrem k teritorializaci 
evropských politik v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“. Tuto otázku řeší prostřednictvím 
rozsáhlé studie dokumentů a zveřejněných výzkumných prací, spolu s 23 případovými 
studiemi o zkušenostech v oblasti inovací v celé EU. Dále jsou v této práci hojně použity 
citace z případových studií. Kompletní přehled výtahů z případových studií naleznete 
v příloze. 

Kapitola 2 otevírá otázku, která je zásadního významu a nasnadě, avšak je často 
podceňována, a sice co pojem inovace ve skutečnosti představuje a které prvky jsou třeba 
k tomu, aby inovace uspěly z ekonomického, technologického i společenského hlediska. 
Tato práce se v tomto ohledu ovšem nesnaží předložit pouze akademické znalosti. 
Porozumět tomu, jak inovace fungují a které prvky usnadňují jejich rozkvět, musí být 
nutnou podmínkou, chceme-li zhodnotit stávající politiky v oblasti podpory inovací 
a navrhnout směry, jež v budoucnosti povedou k účinnějším intervencím. 

Z výzkumu je patrné, že veřejné investice do výzkumu, technologického vývoje a inovací 
mají pozitivní vliv na růst a zaměstnanost. Tento pozitivní vliv je nicméně znatelnější 
v dlouhodobém horizontu. Veřejné investice usnadňují inovace a zvyšují jejich počet, jedná 
se však pouze o jeden z mnoha faktorů. Jeden z klíčů, jak dosáhnout celkového úspěchu, 
tedy leží ve správném vyvážení těchto faktorů. 

Jakmile jsme pojali pracovní definici inovací, bylo další otázkou vymezit pojem výzkum, 
technologický vývoj a inovace. Tento pojem v sobě vlastně skrývá postupy, které jsou 
někdy, nikoli však vždy, vzájemně propojeny. Větší firmy nebo technologicky vyspělá 
průmyslová odvětví často zaujímají v oblasti inovací tradiční lineární přístup, kdy oddělení 
zabývající se výzkumem a vývojem vyvinou nové produkty, které po testování přecházejí 
do výroby v rámci téže firmy. V méně technologicky vyspělých průmyslových odvětvích 
a řadě malých a středních podniků pocházejí inovační podněty často od jiných zdrojů – 
např. neformálních sítí, zpětných vazeb od zákazníků a dodavatelů, institucí pro inovace či 
od zaměstnanců. Při volbě opatření na podporu inovací tedy bude rozhodovat také určení 
skutečného rázu ekonomiky daného regionu. 

Když dojde k propojení interakcí mezi tvořením a předáváním vědomostí a interakcí mezi 
uplatněním vědomostí v praxi a jejich následným využíváním, zrodí se inovace. Tyto 
interakce se dějí na daném místě a v daném regionu – kde se jim často říká „local buzz“ 
(místní šum) – a měly by také tvořit součást komplexního systému předávání informací 
a inovací. Malé a střední podniky jsou od těchto interakcí někdy odtrženy a mnohdy jim 
chybí napojení na tento systém komunikace. Regionální politické subjekty hrají klíčovou 
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úlohu při usnadňování „regionálních inovačních systémů“, neboť určují potenciální příjemce, 
kteří jsou poté začleněni do prostředí „nakloněných inovacím“. 

Inovace jsou téměř vždy náročné na práci a nezřídka mohou být i kapitálově náročné. 
Hospodárnost a přístup k operačnímu a kapitálovému financování tudíž mají rozhodující vliv 
na to, mají-li být firmy přesvědčeny, zda riskovat nezbytné investice, a na míru jejich 
podpory v případě, že se rozhodnou kladně. Pro vyvážení nedostatků trhu je zásadní 
veřejná činnost. Jinak se budou inovace nadále soustředit do těch regionů, které již 
v oblasti inovace prokazují výsledky. 

Taková podpora se může týkat široké škály činností, od rozvoje infrastruktury přes finanční 
pobídky až po školení, poradenský materiál a mnoho dalších. Prvky organizační 
a společenské podpory se mohou ukázat pro rozkvět znalostní ekonomiky celé EU stejně 
významné jako technologické inovace. 

Kapitola 3 se dále věnuje teritoriálnímu rozměru stávajících evropských politik v oblasti 
výzkumu, technologického vývoje a inovací. Zde celá škála nástrojů vydává značné zdroje 
na podporu lisabonských cílů na současné programovací období 2007–2013. Primárními 
nástroji jsou strukturální fondy, rámcový program pro výzkum (sedmý rámcový program – 
FP7) a program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). 

Na cíle spojené s Lisabonskou strategií je v současnosti vyčleněno 60 % části Fondu 
soudržnosti určené pro sbližování a 75 % části určené pro konkurenceschopnost. Tyto 
podíly musí povinně dodržovat starší členské státy (EU-15), zatímco pro nové členské státy 
(EU-12) je toto rozdělení nepovinné. Operační programy strukturálních fondů vynakládají 
na opatření týkající se výzkumu, technologického vývoje a inovací přibližně 26 miliard eur. 
Pokud k těmto opatřením připočteme širší okruh opatření týkajících se inovací, stoupne tato 
částka na 86 miliard eur. Rozpočet sedmého rámcového programu činí 53,2 miliardy eur 
a program pro konkurenceschopnost a inovace tuto částku navyšuje o další 3,6 miliardy 
eur. 

Tyto nástroje mají nyní společné programové období, ale skutečnost, že byly navrženy pro 
odlišné cíle v oblasti inovací a pro odlišnou cílovou skupinu, nadále ovlivňuje rozhodnutí 
o jejich financování.  

Strukturální fondy se nejvíce zaměřují na infrastrukturu inovací, přičemž největší díl 
finančních prostředků připadá tvůrcům znalostí. Tzv. řízení inovací jsou věnovány relativně 
malé částky. Toto zaměření částečně vysvětluje, a téměř dozajista utvrzuje, skutečnost, že 
financování oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací ze strukturálních fondů se 
výrazně soustřeďuje do regionů, kde se inovace úspěšněji prosazují.  

Sedmý rámcový program se soustřeďuje na výzkum na špičkové úrovni, takže uchazeči 
o financování z rámcového programu bývají ti, kteří jsou ve výzkumu potenciálně 
největšími odborníky. V sedmém rámcovém programu poprvé figuruje prvek regionálních 
kapacit a spolu s iniciativou „Regiony znalostí“ nyní čerpá podíl 8,35 % z prostředků tohoto 
programu. Počet podávaných žádostí v tomto směru zdaleka převyšuje (omezené) 
dostupné zdroje. 

Dále si klademe otázku přílišné koncentrace na stranu dodávky oproti inovacím vyvinutým 
na základě poptávky. Projekt RIS/RITTS 1994–2006 byl jedinečnou iniciativou, která se 
zabývala místními účastníky procesu, jimž pomáhala rozpoznat jejich potřeby a možnosti 
v oblasti inovací. 

Často opomíjíme si položit, a tím spíš zodpovědět, otázku, jak lze v inovacích více prosadit 
přístup typu "Triple-Helix" (trojitá šroubovice), který do inovací zapojí centra tvorby 
znalostí, centra využívání znalostí a centra místní správy. 
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Závěrem studie je, že různé nástroje poskytují významné, avšak nepřiměřené, prostředky. 
Žádný z těchto nástrojů nebyl určen konkrétně pro regionální inovace jako takové a často 
se zaměřují na aspekty inovací spíše než na inovace coby celistvý proces. 

To přirozeně vede k otázce řízení v inovačních politikách, jíž se zabývá kapitola 4. Řízení 
sehrává ve znalostních ekonomikách klíčovou úlohu. Stále více se orientuje na řízení 
prostřednictvím sítí, jež jsou tvořeny všemi účastníky procesu. 

Vnitrostátní politiky v oblasti výzkumu, technologického vývoje a inovací se vcelku 
pochopitelně snaží soustředit na oblasti, které se již těší úspěchu, zejména městské oblasti. 
Méně zvýhodněné regiony se tudíž často poohlížejí po evropských iniciativách, aby jim 
pomohly tuto nevyváženost napravit. To zvyšuje potřebu řídit oblast inovací na více 
úrovních. Účastníci procesu musí spolupracovat místně (horizontálně) a na vnitrostátní 
a evropské úrovni (vertikálně). 

Inovační politika by měla projít postupným vývojem od pochopení procesu inovace po 
model řízení založený na předávání politických zkušeností v dané oblasti. Tento posun není 
stejnoměrný ani univerzální, neboť ve všech strukturách řízení je přítomen určitý stupeň 
setrvačnosti. Skutečná rovnováha mezi posunem v inovační politice a setrvačností 
některých účastníků procesu se liší takřka případ od případu. 

Má-li být regionální inovační politika úspěšná, je zapotřebí organizačních, institucionálních 
a finančních kapacit, které usnadní a podpoří propojování regionálních podniků do širších 
sítí. Ačkoli je tato potřeba všeobecně uznaná, ve srovnání s prostředky poskytovanými pro 
projekty existuje jen málo zdrojů, které by byly vyčleněny na rozvoj takových regionálních 
lidských a hmotných kapacit. 

Přístupy a provádění různých evropských politik a nástrojů spíše přenechávají úlohu 
řízení/provádění/využívání na místních a regionálních účastnících procesu. Má-li se 
rozvinout efektivní systém výzkumu, technologického vývoje a inovací založený na 
víceúrovňovém řízení, měli by být účastníci procesu více zapojeni do navrhování a určování 
řady z těchto prvků. 

Iniciativy Společenství LEADER a EQUAL podpořily nové modely řízení, zejména aktivní 
zapojení místních účastníků, a podpořily rovněž inovace v kontextu nikoli technologickém, 
ale společenském a z hlediska řízení. Také LEADER+ sehrál nápomocnou úlohu při realizaci 
místních/teritoriálních projektů. 

Jak ukazuje praxe, kapacita regionálních subjektů zkoušet a budovat operační sítě, jež tvoří 
účastníci procesu, jako jsou místní hráči v oblasti vzdělávání a ekonomiky, má 
přinejmenším stejně velký význam jako formální status daného regionálního subjektu. 

Kapitola 5 shrnuje všechny tyto rozličné prvky do relativně ucelené sady závěrů 
a doporučení. 

Porozumění inovacím a přístup k nim coby dynamickému a komplexnímu procesu, na 
kterém se podílí jeho účastníci a který je ovlivňován prostředím, je nutnou podmínkou pro 
modernizaci evropského hospodářství. Je tudíž třeba, aby Lisabonská strategie posílila 
úlohu regionálních inovací jako hnacího motoru pro změnu a růst směrem k modernějšímu 
evropskému hospodářství.  

Specifický ráz regionů, zejména jejich vzájemné rozdíly, je třeba vnímat jako podněty pro 
rozvoj, a nikoli jako překážky. To poukazuje na to, že politici by se měli vyhýbat takovým 
přístupům k inovacím, jež navrhují a prosazují standardní uniformní řešení platná pro 
všechny situace. Politika v oblasti výzkumu musí být posílena v tom smyslu, že je třeba 
rozpoznat inovační potřeby a překážky v různých průmyslových a regionálních oblastech. 
Místním účastníkům by mělo být nabídnuto jasné a použitelné poradenství. Poradenské 
materiály by bylo vhodné vydávat v národních jazycích. 
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Do celého procesu je třeba zapojit regiony. Je jistě nezbytné disponovat dodatečnými zdroji, 
individuální místní a regionální strategie by však navíc zlepšily návratnost stávající úrovně 
investic. Úloha regionů při navrhování a provádění takových strategií by měla být posílena. To 
není ani tak otázka formálních pravomocí, jako spíše flexibility zdrojů a podpory tvorby kapacit. 

Inovace by měly stát v centru politiky soudržnosti a měly by být posíleny inovační procesy 
v rámci regionů. Pro inovace je nutný širší záběr – zejména ve slabších regionech. Nové politické 
přístupy zahrnující příslušné hráče, kteří společně vyvíjí, provádějí a hodnotí strategie, vyžadují 
podporu a posílení ze strany evropských politik. Je třeba věnovat více pozornosti konceptu, 
který prosazuje, aby se technologické zaměření inovací rozšířilo na zaměření společenské a 
organizační, aby byl přijat systém trojité šroubovice (veřejné subjekty – výzkum – průmysl) a 
aby došlo k propojení s vnitrostátními a mezinárodními hráči a systémy. Systematicky by mělo 
být vyvíjeno úsilí o povzbuzení a usnadnění meziregionální komunikace a spolupráce. Takové 
úsilí by však nemělo smysl bez dostatečných finančních prostředků.  

Měly by být podporovány činnosti, které posilují rozvoj pravomocí v regionech. To by mohlo 
zahrnovat podněty a zdroje pro rozvoj regionálních inovačních strategií. Je nezbytné snažit se 
omezit či odstranit překážky, jež jsou kladeny regionům a malým a středním podnikům, které 
využívají inovační přístupy v rámci různých evropských politik pro jednotlivá odvětví. 

Je nezbytné zhodnotit efektivitu vyčleňování prostředků na konkrétní cíle. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována opatřením na zlepšení regionálních absorpčních kapacit pomocí budování 
kapacit. Větší kapacity a větší míra účasti by pravděpodobně v různých regionech vedla k 
různým přístupům. Systémům financování by pak musela být poskytnuta dostatečná flexibilita, 
aby na tyto rozdílné přístupy byly schopny reagovat, včetně rizikového kapitálu a dalších 
mechanismů financování podniků. 

RIS/RITTS je jediným evropským politickým nástrojem, který podporuje rozvoj politik na 
základě analýzy regionálních inovačních systémů, kapacit a provádění – včetně budování 
a využívání sítí a výměny zkušeností. Měl by být znovu zřízen program s podobným zaměřením. 
Úspěšné prvky přístupu RIS/RITTS, zejména spolupráce regionálních hráčů v různých členských 
státech a regionech, musí být ve všech částech programu posíleny. Evropské politiky zde hrají 
důležitou úlohu v tom, že těmto přístupům udávají pravidla a směry a poskytují jim podporu. 
Zohledňování přístupů inovačních politik, jako jsou RIS/RITTS, Leader a EQUAL, s sebou nese 
riziko, že budou tyto specifické přístupy opomíjet, neboť často nezapadají do tradičních politik. 
Od evropských politik se vyžaduje, aby při tvorbě politik dávaly podněty k inovacím.  

Ačkoli by evropská politika v oblasti výzkumu měla nadále podporovat dokonalost, více 
pozornosti je třeba zaměřit na upevnění postavení projektů sedmého rámcového programu 
v regionech, v nichž jsou prováděny. Iniciativy spojující FP7 s regionálními hráči a politiky již 
daly zrod řadě zajímavých projektů. Vzhledem k tomu, že poptávka převýšila dostupné finanční 
prostředky, vyvstala v této oblasti naléhavá potřeba nových zdrojů.  

Podstata různých zábran a překážek, jež tato studie pojmenovala, a doporučení, která dává, 
pokud jde o jejich odstranění nebo alespoň omezení, tkví v tom, že celkový politický koncept 
musí být více soustředěn na regiony. Klíčovým prvkem tohoto posíleného zaměření pak musí být 
větší zapojení regionálních účastníků do navrhování a provádění daných zásadních politik. 

Vzhledem k rozsahu problémů, které brzdí inovace v Evropě, a vzhledem k hloubce ekonomické 
recese bude dozajista zapotřebí větších finančních prostředků. Jejich efektivita by byla 
podstatně zvýšena, kdyby dovednosti, prozíravost a nápady konečných uživatelů tvořily 
nedílnou součást rozhodování o tom, jak tyto prostředky nejlépe využít. 


