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Abstrakt 

Štúdia skúma teritoriálny rozmer výskumu, technického rozvoja 
a inovácií (VTRI) podporovaných štrukturálnymi fondmi a rámcovým 
programom. Súhrnná analýza hnacích síl inovácie odhaľuje obmedzenia 
a faktory úspechu pri uplatňovaní teritoriálneho hľadiska v oblasti VTRI. 
V 23 prípadových štúdiách sa uvádzajú prístupy napomáhajúce inovácie 
a regionálne inovácie podporované európskymi fondmi. Štúdia navrhuje 
posilniť regionálne kapacity na využitie vyčlenených kohéznych fondov v 
oblasti VTRI a zlepšiť miestne zakotvenie výskumných projektov. 
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ZHRNUTIE 

Cieľ lisabonskej stratégie, podľa ktorého sa do roku 2010 má Európska únia stať 
„najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou sveta“, bol 
ambiciózny už pri jej vyhlásení v roku 2000. Ohromujúca bola aj pôvodná výzva vytvoriť 
väčšie množstvo lepších pracovných pozícií prostredníctvom modernizácie európskeho 
hospodárstva, ktorá bola prepracovaná v roku 2005. Tieto všeobecné zámery boli 
pretavené do konkrétnych cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté do konca budúceho roku 
(2010), a to investovať 3 % európskeho HDP do výskumu a vývoja a dosiahnuť 70 % mieru 
zamestnanosti aktívneho obyvateľstva. K tomu teraz pribudol aj ďalší faktor: celosvetová 
hospodárska kríza so svojimi negatívnymi vplyvmi na zamestnanosť, spotrebu a investície. 
Podpora a pomoc výskumu, technickému rozvoju a inováciám (VTRI) zo strany EÚ je 
jedným z hlavných politických prístupov použitých na dosiahnutie týchto cieľov. 

V tejto štúdii, určenej pre Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, sa skúma 
celá spomenutá oblasť na pozadí transformácie smerom k teritorializácii európskych politík 
VTRI. Štúdia je podložená rozsiahlym prieskumom dokumentov a uverejnených výsledkov 
výskumov, ktoré sú doplnené o 23 prípadových štúdií skúseností s inováciami v rámci celej 
EÚ. Uvádzajú sa príslušné príklady z týchto štúdií. Úplné ukážky výňatkov z prípadových 
štúdií sú poskytnuté v prílohe. 

V kapitole 2 sú uvedené základné informácie. Rieši sa dôležitá, zrejmá, avšak často 
zanedbávaná otázka, čo inovácia vlastne je a aké faktory vedú k hospodársky, technicky 
a sociálne úspešnej inovácii. Nejde o samoúčelnú honbu za akademickými vedomosťami. 
Pochopenie reality týkajúcej sa inovácií a činiteľov, ktoré umožňujú ich rozkvet, je 
základným predpokladom hodnotenia existujúcich politík na podporu inovácií a  
navrhovania efektívnejších činností do budúcnosti. 

Výskum ukazuje, že verejné investície do VTRI majú na rast a zamestnanosť pozitívny 
vplyv. Tento vplyv je však zreteľnejší až z dlhodobejšieho hľadiska. Verejné investície 
napomáhajú a podporujú inovácie, ale sú iba jedným z takýchto faktorov. Jedným z kľúčov 
k úspechu je preto ich správny mix. 

Ďalšou výzvou po stanovení fungujúcej definície inovácií bolo presné vymedzenie VTRI. 
Tento termín v skutočnosti opisuje sériu procesov, ktoré sú niekedy, aj keď nie vždy, 
navzájom prepojené. Vo väčších firmách alebo priemyselných odvetviach so špičkovou 
technológiou sa k inováciám dospieva klasickým lineárnym postupom, kedy oddelenia 
výskumu a vývoja vyvíjajú nové produkty, ktoré sa testujú a potom sú uvedené do výroby. 
V priemyselných odvetviach s nižšou úrovňou technológií a v mnohých malých a stredných 
podnikoch (MSP) pochádzajú inovačné vstupy často z iných zdrojov – neformálnych sietí, 
spätnej väzby od klientov a dodávateľov, inštitúcií zaoberajúcich sa inováciami alebo 
personálu. Identifikácia skutočnej hospodárskej štruktúry regiónu bude mať preto vplyv na 
výber opatrení na podporu inovácií. 

Inovácia sa rodí na priesečníku vzájomného pôsobenia tvorby a šírenia poznatkov a ich 
uplatňovania a využívania. Táto interakcia prebieha na danom mieste a v danom regióne – 
v tomto prostredí často na seba púta pozornosť – a mala by tiež tvoriť súčasť celosvetových 
informačných a inovačných kanálov. Malé a stredné podniky sú niekedy izolované od 
informačných kanálov a častejšie im chýba spojenie s kanálmi inovačnými. Predstavitelia 
regionálnej politiky zohrávajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní „regionálnych inovačných 
systémov“, kde sú potenciálni príjemcovia najprv identifikovaní a potom začlenení do tzv. 
inovačne pozitívneho prostredia. 

Inovácie sú skoro vždy náročné z hľadiska vynaloženej práce a často aj z pohľadu kapitálu. 
Úspory z rozsahu a prístup k prevádzkovému a kapitálovému financovaniu preto hrajú 
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rozhodujúcu úlohu pri presviedčaní podnikov, aby riskovali nevyhnutné investície, a pri ich 
podpore, keď sa pre ne rozhodnú. Inovácie sa tak začínajú vnímať ako tzv. verejné blaho. 
Zásah zo strany štátu je nevyhnutný, ak majú byť vyvážené nedostatky trhu. Inak by sa 
inovácie aj naďalej sústreďovali v tých regiónoch, ktoré už majú s nimi skúsenosti. 

Takýmto spôsobom sa môže podporovať široký rozsah činností počínajúc rozvojom 
infraštruktúry až po finančné stimuly do vzdelávania, poradenského materiálu a mnohých 
ďalších. Organizačné a spoločenské prostriedky podpory sa pri posilňovaní znalostnej 
ekonomiky v EÚ môžu ukázať rovnako dôležité ako technologické inovácie. 

V kapitole 3 sa pozornosť obracia na teritoriálny rozmer súčasných európskych politík 
VTRI. Prostredníctvom rôznych finančných nástrojov sú tu k dispozícii značné zdroje na 
podporu cieľov lisabonskej stratégie pre súčasné programové obdobie rokov 2007 – 2013. 
Medzi hlavné nástroje patria štrukturálne fondy, rámcový program pre výskum a program 
pre konkurencieschopnosť a inovácie. 

Na zámery súvisiace s lisabonskou stratégiou je momentálne z Kohézneho fondu 
vyčlenených 60 % prostriedkov určených na konvergenciu a 75 % z balíka na 
konkurencieschopnosť. Tento pomer je povinný pre staré členské štáty (EÚ 15) a voliteľný 
pre nové (EÚ 12). Prostredníctvom operačných programov štrukturálnych fondov je na 
opatrenia v oblasti VTRI k dispozícii približne 26 miliárd EUR. V prípade zahrnutia širšieho 
radu opatrení súvisiacich s inováciami sa táto hodnota zvýši na 86 miliárd EUR. Rozpočet 
siedmeho rámcového programu je 53,2 miliardy EUR a program pre konkurencieschopnosť 
a inovácie predstavuje ďalších 3,6 miliardy EUR. 

Tieto nástroje sú teraz súčasťou rovnakého programového obdobia, ale skutočnosť, že boli 
navrhnuté vzhľadom na odlišné inovačné ciele i cieľovú skupinu má ešte stále vplyv na 
príslušné rozhodnutia o financovaní. 

Pri štrukturálnych fondoch existuje tendencia sústreďovať sa na inovačnú infraštruktúru, 
pričom väčšina finančných prostriedkov putuje k tvorcom znalostí. K dispozícii je pomerne 
málo toho, čo by sme mohli nazvať riadením inovácií. Toto zameranie je čiastočným 
vysvetlením pozoruhodného sústredenia financií pre VTRI prostredníctvom štrukturálnych 
fondov na úspešnejšie inovačné regióny a vedie tiež k jeho udržiavaniu. 

Siedmy rámcový program sa zameriava na výskum špičkovej kvality, preto finančné 
prostriedky z rámcového programu smerujú k uchádzačom s najvyšším potenciálom v tejto 
oblasti. Po prvýkrát obsahuje siedmy rámcový program prvok regionálnych kapacít a spolu 
s iniciatívou Regióny znalostí je preň určených 8,35 % finančných prostriedkov. Žiadosti 
týkajúce sa týchto kapitol výrazne prevyšovali (obmedzené) dostupné zdroje. 

Bola položená otázka nadmernej koncentrácie na strane ponuky oproti inováciám vedeným 
dopytom. RIS/RITTS v rokoch 1994 – 2006 bola ojedinelá iniciatíva, v rámci ktorej získali 
zúčastnené strany pomoc pri analyzovaní svojich inovačných potrieb a možností. 

Otázka výraznejšieho zamerania sa na prístup „trojitej špirály“ k inováciám, ktorý zahŕňa 
strediská tvorby znalostí, strediská realizácie znalostí a strediská miestnej správy, je 
málokedy predkladaná a ešte zriedkavejšie zodpovedaná. 

V štúdii sa dospelo k názoru, že významné, aj keď nie dostatočné, zdroje sú k dispozícii 
prostredníctvom rôznych finančných nástrojov. Žiaden z nich nebol navrhnutý tak, aby bol 
výslovne zameraný iba na regionálne inovácie ako také. Nástroje sú obvykle zacielené skôr 
na aspekty inovácie než na inovácie ako ucelený proces. 

Vedie to prirodzene k otázke úlohy riadenia v rámci inovačných politík, ktorá je 
predmetom kapitoly 4. Riadenie hrá v znalostných ekonomikách rozhodujúcu úlohu. 
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Trendy v oblasti riadenia stále viac smerujú k riadeniu prostredníctvom sietí zahŕňajúcich 
všetky zainteresované strany. 

Je pochopiteľné, že politika jednotlivých štátov v oblasti VTRI sa zvykne sústreďovať na 
zóny, ktoré už sú úspešné, najmä centrálne mestské oblasti. Menej zvýhodnené regióny sa 
preto zvyčajne opierajú o európske iniciatívy, aby im pomohli vyrovnať túto nevyváženosť. 
Zvyšuje sa tým potreba sietí viacúrovňového riadenia vo sfére inovácií. Zainteresované 
strany musia spolupracovať na miestnej úrovni (horizontálne), ako aj na vnútroštátnej 
i európskej úrovni (vertikálne). 

Inovačná politika si vyžaduje prechod od porozumenia procesu inovácií po model riadenia 
osvojovania si politík. Tento vývoj nie je ani homogénny, ani univerzálny vzhľadom na to, 
že vo všetkých štruktúrach riadenia je určitý stupeň zotrvačnosti. Skutočná rovnováha 
medzi posunom v rámci inovačnej politiky a zotrvačnosťou niektorých zainteresovaných 
strán sa mení takmer prípad od prípadu. 

Úspešné regionálne inovačné politiky si vyžadujú organizačné, inštitucionálne a finančné 
kapacity, ktorými by sa umožnilo a podporilo zapojenie regionálneho podnikateľského 
sektoru do širších sietí. Aj keď sa táto požiadavka v širokom rozsahu rešpektuje, na vývoj 
takýchto regionálnych ľudských a materiálnych kapacít je v porovnaní so zdrojmi 
dostupnými na projekty k dispozícii iba málo zdrojov. 

Prístupy rôznych európskych politík a nástrojov a ich uskutočňovanie smerujú do značnej 
miery k tomu, že pre miestne a regionálne zainteresované strany je vyhradená 
manažérska, vykonávacia a užívateľská úloha. Vývoj účinného systému viacúrovňového 
riadenia VTRI bude vyžadovať, aby miestne zainteresované strany hrali dôležitejšiu úlohu 
pri navrhovaní a identifikácii mnohých prvkov. 

Iniciatívy Spoločenstva LEADER a EQUAL skutočne podporovali vznik nových modelov 
riadenia, obzvlášť aktívnu účasť miestnych zainteresovaných strán, a napomáhali inovácie 
v netechnologickom, spoločenskom kontexte a v kontexte riadenia. Aj iniciatíva LEADER+ 
bola nápomocná pri vzniku miestnych/teritoriálnych projektov. 

Skúsenosti naznačujú, že schopnosť regionálneho orgánu vyvinúť úsilie a vybudovať 
funkčné siete spoločne so zainteresovanými stranami, ako sú miestne vzdelávacie 
a hospodárske subjekty, hrá aspoň takú dôležitú úlohu ako formálny štatút príslušného 
regionálneho orgánu. 

Kapitola 5 sa snaží spojiť tieto rozličné vetvy do pomerne uceleného súboru záverov 
a odporúčaní. 

Vnímanie inovácií ako dynamického a zložitého procesu, ktorý zahŕňa zainteresované 
strany a je ovplyvnený svojím prostredím, a pristupovanie k nim týmto spôsobom, 
predstavuje základný predpoklad modernizácie európskej ekonomiky. Lisabonská stratégia 
preto musí posilniť úlohu regionálnych inovácií ako hnacej sily zmeny a rastu smerom 
k modernejšiemu európskemu hospodárstvu. 

Regionálne faktory, predovšetkým ich odlišnosti, treba vnímať skôr ako prostriedky rozvoja 
než ako prekážky. Z toho vyplýva, že tvorcovia politík by sa mali vyvarovať navrhovaniu 
a presadzovaniu univerzálneho modelu inovačných prístupov. Výskum politík treba posilniť 
pokiaľ ide o porozumenie inovačným potrebám a prekážkam v rozličných priemyselných 
a regionálnych prostrediach. Miestnym zainteresovaným stranám by sa mali poskytnúť 
jasné a použiteľné rady. Materiály obsahujúce odporúčania sa musia vypracovať v štátnych 
jazykoch. 

Do celého procesu je treba zapojiť regióny. Zatiaľ čo sú určite potrebné dodatočné zdroje, 
rozličné miestne a regionálne stratégie by zlepšili návratnosť súčasných investičných 
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úrovní. Pri navrhovaní a realizácii takýchto stratégií je treba posilniť úlohu regiónov. Nie je 
to ani tak otázka formálnych právomocí, ako skôr pružných zdrojov a podpory pre 
budovanie kapacity. 

Inovácie by mali tvoriť jadro kohéznych politík a posilňovať inovačné procesy 
v regionálnom prostredí. Inovácie potrebujú hlavne v slabších regiónoch rozsiahlejšie 
zameranie. Nové politické prístupy, v ktorých príslušní činitelia spoločne vyvíjajú, 
uskutočňujú a hodnotia stratégie vyžadujú podporu a posilnenie zo strany európskych 
politík. Rozšírenie oblasti zamerania inovácií od technologickej až po spoločenskú 
a organizačnú, prijatie podstaty prístupu „trojitej špirály“ (verejné orgány – výskum – 
priemysel) a prepojenie s národnými i medzinárodnými predstaviteľmi a systémami je 
prístupom, ktorý si vyžaduje viac pozornosti. Systematicky by mali byť vyvíjané snahy na 
podporu a zjednodušenie komunikácie a spolupráce medzi regiónmi. Toto úsilie by však 
bolo bezvýznamné, keby nezahŕňalo dostatočné finančné zdroje.  

Treba podporovať činnosti, ktoré posilňujú rozvoj regionálnych právomocí. Môžu to byť 
stimuly a prostriedky na rozvoj regionálnych inovačných stratégií. Treba sa usilovať 
o zníženie či zmiernenie prekážok pre regióny a malé a stredné podniky využívajúce výhody 
z inovačných prístupov v rámci rozličných európskych sektorových politík. 

Je potrebné vyhodnotiť účinnosť prostriedkov vyčlenených na určité ciele. Osobitnú 
pozornosť treba venovať opatreniam na zlepšenie regionálnych absorpčných kapacít 
prostredníctvom ich budovania. Rozsiahlejšie kapacity a intenzívnejšie zapojenie by 
v rôznych regiónoch pravdepodobne viedli k odlišným prístupom. Systémy financovania by 
potom museli byť dostatočne pružné, aby mohli reagovať na tieto rozličné prístupy vrátane 
väčšieho objemu rizikového kapitálu a iných mechanizmov financovania pre podniky. 

Iniciatíva RIS/RITTS je jediný nástroj európskej politiky podporujúci tvorbu politík 
založený na analýze regionálnych systémov inovácií, kapacít a implementácie – vrátane 
budovania sietí a výmeny skúseností. Znovu by sa mal zriadiť program s podobným 
zameraním. Vo všetkých programových vetvách treba posilniť úspešné prvky prístupu 
RIS/RITTS, obzvlášť spoluprácu medzi regionálnymi predstaviteľmi rôznych členských 
štátov a regiónov. Európske politiky hrajú pri poskytovaní usmernení, pokynov a podpory 
pre takéto prístupy veľmi dôležitú úlohu. Začlenenie prístupov inovačných politík, ako 
napríklad RIS/RITTS, LEADER či EQUAL, predstavuje riziko, že budú vylúčené tieto 
doplňujúce prístupy, pretože často úplne nezapadajú do hlavných politík. Je potrebné, aby 
sa pri tvorbe európskych politík stimulovali inovácie. 

Aj napriek tomu, že v rámci európskej výskumnej politiky by sa mala aj naďalej 
podporovať excelentnosť, viac pozornosti treba venovať lepšiemu ukotveniu projektov 
siedmeho rámcového programu v regiónoch, v ktorých sa realizujú. Iniciatívy prepájajúce 
siedmy rámcový program s regionálnymi predstaviteľmi a tvorcami politík podnietili vznik 
mnohých zaujímavých projektov. Vzhľadom na to, že dopyt prekonal dostupné finančné 
prostriedky, v tejto oblasti existuje naliehavá potreba väčších zdrojov. 

Podstata rozličných obmedzení a ťažkostí, ktoré boli v tejto štúdii identifikované, 
a odporúčaní, ktoré boli predložené na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie, spočíva 
v tom, že celkové politické zameranie musí byť viac orientované na regióny. Kľúčový prvok 
tejto zvýšenej pozornosti má predstavovať väčšia účasť regionálnych zainteresovaných 
strán na navrhovaní a uskutočňovaní spomenutých významných politík. 

Vzhľadom na rozsah problémov ktoré stoja pred inováciami v Európe, a na intenzitu 
hospodárskej recesie budú určite potrebné väčšie zdroje. Boli by podstatne účinnejšie, keby 
zručnosti, poznatky a nápady konečných používateľov tvorili neoddeliteľnú súčasť 
rozhodovania o tom, ako najlepšie môžu byť zdroje využité. 


