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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Brusel, 28.6.2006
KOM(2006) 343 v konečnom znení

2006/0111 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIA RADY,

ktorým sa povoľuje uzavrieť dohodu o obnove a pozmenení dohody o výskumných 
a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi 
Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švaj

čiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými

(predložená Komisiou)
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1 Ú. v. EÚ L 161 z 18. júna 1997, s. 2-20.

ODÔVODNENIE

Rozhodnutím 1997/378/ES z 27. januára 1997 uzavrela Rada dohodu o vedecko-technickej 
spolupráci v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi Európskym spolo
čenstvom a Spojenými štátmi americkými, Japonskom, Austráliou, Kanadou a štátmi EZVO 
Nórskom a Švajčiarskom. Dohoda mala formu výmeny listov, v ktorých bolo zaznamenané
spoločné chápanie zásad spolupráce; k nej boli priložené smernice IVS1, ktoré obsahovali 
podrobný rozpis. Rozhodnutím 2001/421/ES z 28. mája 2001 sa Kórejská republika pripojila k 
dohode o IVS. Dohoda o IVS bola uzavretá na 10 rokov a platnosť stratila v apríli 2005. 
Komisia požiadala o mandát na rokovania o obnove a pozmenení dohody. Rozhodnutím Rady 
z 29. novembra 2005 získala Komisia oprávnenie rokovať s Austráliou, Kanadou, štátmi 
EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými 
o obnove a pozmenení dohody. Výsledky týchto rokovaní sú v úplnom súlade s mandátom na 
rokovania. Boli včlenené do smerníc k programu medzinárodnej spolupráce v oblasti vyspelých 
výrobných systémov (PZ), ktoré sú priložené k uvedenému rozhodnutiu Rady. 

Je pozoruhodné, že správa a riadenie a prevádzka IVS sa zlepšili v zmysle mandátu na 
rokovania. Najmä v týchto oblastiach:

1. Do správy a riadenia IVS sa zaviedlo partnerstvo verejného a súkromného sektora. 
Popredné postavenie priemyslu v správe a riadení IVS už v skutočnosti nie je povinné. 
Je to dôležitá a nevyhnutná zmena, keďže priemysel ako taký nevedel zmobilizovať
rozhodujúce množstvo a zdroje financovania spoločného výskumu. Preto sa budúca ú
časť príslušných štátnych orgánov zodpovedných za politiky výskumu na podporu 
výrobného priemyslu spolu s ich partnermi zo súkromného sektora priemyslu pova
žuje za zaručený príspevok k lepšej konzistentnosti programu IVS s väčším 
projektovým portfóliom. 

2. Rozpočtové zásady IVS sa zosúladili s požiadavkami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, ktoré je uplatniteľné na rozpočet Európskych spoločenstiev. V opačnom 
prípade by Komisia nemohla prispievať na medziregionálny sekretariát IVS, ktorý sa 
financuje z príspevkov všetkých signatárov dohody o IVS. 

3. Ďalší pozoruhodný aspekt tejto obnovy dohody o IVS sa týka vnútorných vzťahov 
medzi Radou a Komisiou, najmä formy dohody a splnomocnenia Komisie riadiť
medziregionálny sekretariát IVS. 

Forma zvolená pre pôvodnú dohodu o IVS (výmena listov) sa naďalej považuje za –
vhodnú pre tento druh medzinárodnej spolupráce bez výmeny finančných 
prostriedkov. Smernice, v ktorých sa tento program medzinárodnej spolupráce 
v oblasti vyspelých výrobných systémov podrobne opisuje, sú priložené
k jednotlivým listom uvedenej výmeny.

V smerniciach k IVS sa vyhradzuje, že predsedníctvo riadenia a správy IVS rotuje –
medzi signatármi dohody. Predseda je zodpovedný za vytvorenie a riadenie 
medziregionálneho sekretariátu IVS, ktorý bude asistovať všetkým účastníkom 
IVS. Spoločenstvo však z dôvodu nedostatočného právneho základu v rozhodnutí
Rady 1997/378/ES z 27. januára 1997 nemohlo vytvoriť medziregionálny 
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sekretariát IVS a následne muselo odmietnuť jeho predsedníctvo. S cieľom splniť
si túto povinnosť vyplývajúcu z dohody o IVS sa do návrhu rozhodnutia Rady v
členilo ustanovenie, že Európske spoločenstvo môže byť hostiteľom 
medzinárodného sekretariátu IVS v Európe.

4. Účastníci preskúmajú program každých 5 rokov s cieľom stanoviť, či má pokračovať, 
či sa má pozmeniť alebo ukončiť. Účastník môže kedykoľvek odstúpiť pri dodržaní
12-mesačnej výpovednej lehoty oznámenej ostatným účastníkom.

5. Z ročných príspevkov (príjmov) všetkých ostatných signatárov dohody o IVS vzniknú
účelovo viazané príjmy v súlade s článkom 18 ods. 1d nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, ktoré je uplatniteľné na rozpočet Európskych spoločenstiev.
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2 Ú. v. EÚ C , , s. .
3 Ú. v. EÚ C , , s. .
4 Ú. v. EÚ L 232, 29.8.2002, s.1-33.
5 KOM(2005) 119, konečné znenie z 6. apríla 2005.
6 Vyhradený dokument Rady č. 13364/05 z 28. októbra 2005

2006/0111 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTIA RADY,

ktorým sa povoľuje uzavrieť dohodu o obnove a pozmenení dohody o výskumných 
a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi 
Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švaj

čiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 170 a 300 
ods. 2 a 3, prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,2

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,3

keďže:

(1) V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 1513/2002/ES4 z 27. júna 2002, ktoré sa 
týka šiesteho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu 
Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006), sa ustanovuje 
medzinárodná spolupráca v oblasti výrobného výskumu.

(2) Komisia prijala a predložila návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o 
siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013)5, v ktorom sa 
ustanovuje kontinuita medzinárodnej spolupráce. Dohoda o IVS by sa mala obnoviť.

(3) Platnosť dohody o IVS uzavretej na 10 rokov uplynula v apríli 2005. Vzhľadom na 
pridanú hodnotu, ktorú podľa všetkého dohoda predstavovala pre výskum v oblasti 
inteligentných výrobných systémov, požiadala Komisia o mandát na rokovanie o jej 
obnove.

(4) Rada v novembri 20056 splnomocnila Komisiu na rokovanie v mene Európskeho spolo
čenstva s Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, 
Japonskom a Spojenými štátmi americkými o obnovení a pozmenení dohody 
o medzinárodnej spolupráci na výskumných a vývojových činnostiach v oblasti 
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inteligentných výrobných systémov (IVS).

(5) Rokovania sa uskutočnili v súlade s mandátom na rokovanie a ich výsledky sú súčasťou 
smerníc k činnostiam medzinárodnej spolupráce v oblasti inteligentných výrobných 
systémov, ktoré vymedzujú rámec spolupráce a sú priložené k výmene listov, v ktorých 
sú zaznamenané zásady spolupráce medzi Európskym spoločenstvom, Austráliou, 
Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými 
štátmi americkými. Zmeny predošlého programu sa týkajú správy a riadenia IVS a jeho 
rozpočtových operácií.

(6) V smerniciach k IVS sa vyhradzuje, že predsedníctvo správy a riadenia IVS rotuje 
medzi signatármi dohody. S cieľom splniť túto povinnosť by Európske spoločenstvo 
malo byť ustanovené za hostiteľa medzinárodného sekretariátu IVS v Európe,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa schvaľuje dohoda o obnove a pozmenení dohody o výskumných a vývojových 
činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov (IVS) medzi Európskym spolo
čenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom 
a Spojenými štátmi americkými.

Text dohody má formu výmeny listov, ktoré sú priložené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú na podpis dohody vo forme 
výmeny listov v mene Európskeho spoločenstva s cieľom zaviazať Spoločenstvo. 

V Bruseli

Za Radu
predseda



SK 7 SK

PRÍLOHA

DOHODA

Vo forme výmeny listov, v ktorých je zaznamenané spoločné chápanie obnovy a pozmenenia 
dohody o výskumných a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných systémov 

(IVS) medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švaj
čiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými - Príloha: Smernice k programu 

medzinárodnej spolupráce v oblasti vyspelých výrobných systémov

A. List č. 1

Brusel

Vážený pane,

Obraciam sa na Vás vo veci dohody o výskumných a vývojových činnostiach v oblasti 
inteligentných výrobných systémov (IVS) uzavretej v roku 1997, resp. v roku 2001 medzi 
Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, 
Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými. 

Cieľom tohto listu je zaznamenať dosiahnuté spoločné chápanie obnovy a pozmenenia tejto 
dohody o spolupráci v zmysle smerníc, ktoré sú priložené k tomuto listu.

Účastnícke regióny budú spolupracovať na zvyšovaní priemyselnej konkurencieschopnosti, na 
riešeniach problémov, s ktorými sa stretáva výroba na celom svete, a na vývoji vyspelých 
výrobných technológií a systémov. Takáto spolupráca zabezpečí rovnováhu medzi prínosmi 
a príspevkami, bude významná pre priemysel a bude spočívať na zásadách spoločného záujmu 
a porozumenia. 

Financovanie činností spolupráce bude závisieť od dostupnosti zdrojov, ako aj od zákonov 
a právnych predpisov platných v účastníckych regiónoch. Každý účastnícky región si bude 
svoju účasť financovať sám a bude prispievať financiami alebo inak zodpovedajúcou čiastkou 
na náklady spojené s prevádzkou medziregionálneho sekretariátu IVS. Sekretariát sa bude 
prevádzkovať a bude postupovať v súlade so zásadami vymedzenými v smerniciach. Európske 
spoločenstvo je pripravené byť hostiteľom medziregionálneho sekretariátu, keď účastnícke 
regióny spoločne rozhodnú, že je v poradí.

Táto dohoda o spolupráci bude trvať 10 rokov. Každý účastnícky región môže kedykoľvek 
odstúpiť pri dodržaní 12-mesačnej výpovednej lehoty. Účastníci prehodnotia program po 5 
rokoch od jeho spustenia.

Európske spoločenstvo a Nórsko si vyhradzujú možnosť pôsobiť ako jediný európsky región.

Týmto listom sa spolu s jeho prijatím účastníckymi regiónmi potvrdzujú smernice 
a zaznamenáva spoločné chápanie zásad spolupráce na IVS. Bol by som rád, keby ste mi v doh
ľadnom čase potvrdili toto spoločné chápanie. 

Za Európske spoločenstvo
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V Bruseli
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B. List č. 2 

Adresa príjemcu, dátum

Vážený pane,

potvrdzujem prijatie Vášho listu z ...tohto znenia:

Obraciam sa na Vás vo veci dohody o výskumných a vývojových činnostiach v oblasti 
inteligentných výrobných systémov (IVS) uzavretej v roku 1997, resp. v roku 2001 medzi 
Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi EZVO Nórskom a Švajčiarskom, 
Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi americkými. 

Cieľom tohto listu je zaznamenať dosiahnuté spoločné chápanie obnovy a pozmenenia tejto 
dohody o spolupráci v zmysle smerníc, ktoré sú priložené k tomuto listu.

Účastnícke regióny budú spolupracovať na zvyšovaní priemyselnej konkurencieschopnosti, na
riešeniach problémov, s ktorými sa stretáva výroba na celom svete, a na vývoji vyspelých 
výrobných technológií a systémov. Takáto spolupráca zabezpečí rovnováhu medzi výnosmi 
a príspevkami, bude významná pre priemysel a bude spočívať na zásadách spoločného záujmu 
a porozumenia. 

Financovanie činností spolupráce bude závisieť od dostupnosti zdrojov a zákonov a právnych 
predpisov platných v účastníckych regiónoch. Každý účastnícky región si bude svoju účasť
financovať sám a bude prispievať financiami alebo inak zodpovedajúcou čiastkou na náklady 
spojené s prevádzkou medziregionálneho sekretariátu IVS. Sekretariát sa bude prevádzkovať
a bude postupovať v súlade so zásadami vymedzenými v smerniciach. Európske spoločenstvo 
je pripravené byť hostiteľom medziregionálneho sekretariátu, keď účastnícke regióny spoločne 
rozhodnú, že je v poradí.

Táto dohoda o spolupráci bude trvať 10 rokov. Každý účastnícky región môže kedykoľvek 
odstúpiť pri dodržaní 12-mesačnej výpovednej lehoty. Účastníci program po 5 rokoch od jeho
zavedenia preskúmajú.

Európske spoločenstvo a Nórsko si vyhradzujú možnosť pôsobiť ako jediný európsky región.

Týmto listom sa spolu s jeho prijatím účastníckymi regiónmi potvrdzujú smernice 
a zaznamenáva spoločné chápanie zásad spolupráce na IVS. Bol by som rád, keby ste mi v doh
ľadnom čase potvrdili toto spoločné chápanie. 

Za Európske spoločenstvo“

Mám česť potvrdiť, že moja vláda súhlasí so znením Vášho listu. 

Za vládu
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7 Diferencované rozpočtové prostriedky.

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. NÁZOV NÁVRHU:

Rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje uzavrieť dohodu o obnove a pozmenení
dohody o výskumných a vývojových činnostiach v oblasti inteligentných výrobných 
systémov (IVS) medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou, Kanadou, štátmi 
EZVO Nórskom a Švajčiarskom, Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi 
americkými.

2. RÁMEC ABM / ABB

Príslušná oblasť (oblasti) politiky a súvisiaca činnosť (činnosti):

RTD/Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume–

INFSO/Výskum–

3. ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

3.1. Rozpočtové položky (prevádzkové položky a súvisiace položky technickej a 
administratívnej pomoci (bývalé položky B..A) vrátane ich názvov:

Náklady spojené s účasťou na IVS, najmä ročný príspevok na medziregionálny –
sekretariát IVS sa budú uplatňovať na rozpočtové kapitoly osobitných programov 
rámcového programu Spoločenstva v oblasti vedy a výskumu/ES 08.0301 (GR 
RTD) a 09.0401 (GR INFSO). Tento príspevok bude striedavo platiť GR RTD 
a GR INFSO. 

V prípade, že medziregionálny sekretariát IVS bude zasadať v Európe a bude ho –
riadiť Európska komisia (počas predsedníctva Európskeho spoločenstva): Z ro
čných príspevkov (príjmov) všetkých ostatných signatárov dohody o IVS vzniknú
účelovo viazané príjmy v súlade s článkom 18 ods. 1d nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, ktoré je uplatniteľné na rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.2. Trvanie akcie a finančných dôsledkov:

2006 a pre roky 2007-2013 (predbežné položky)

3.3. Rozpočtové charakteristiky:

Rozpočtová polo
žka

Druh výdavkov Nové Príspevok 
EZVO

Príspevky od 
kandidátskych 

krajín

Výdavková kapitola 
vo finančnom výh

ľade

08.0301 (RTD) Nepovinné Dif.7 NIE ÁNO ÁNO č. [3]
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8 Výdavky, ktoré nespadajú do kapitoly xx 01 príslušnej hlavy xx.
9 Výdavky v rámci článku xx 01 04 hlavy xx.

09.0401 (INFSO)

Nepovinné

Dif.

NIE

ÁNO

ÁNO

č. [3]

4. ZHRNUTIE ZDROJOV

4.1. Finančné zdroje

Ročný príspevok na medziregionálny sekretariát IVS je stabilná čiastka vo výške 
200 000 CAD (kanadských dolárov) pre týchto členov: Spojené štáty, Japonsko, 
Európska únia vrátane Nórska (ktoré je pridruženým štátom rámcového programu 
RTD. Európske spoločenstvo a Nórsko si vyhradzujú možnosť pôsobiť ako jediný
európsky región).

Jeho výška sa bude meniť podľa výmenných kurzov; ale nepresiahne sumu 150 000 
EUR ročne.

4.1.1. Zhrnutie viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) a platobných rozpočtových 
prostriedkov (PRP)

miliónov EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Druh výdavkov Oddiel 
č.

Rok
2006

2007 2008 2009 2010

2011-
2013

Spolu

Prevádzkové výdavky8

Viazané rozpočtové
prostriedky (VRP)

8.1. a 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Platobné rozpočtové
prostriedky (PRP)

b 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume9

Technická a administratívna 
pomoc (NRP)

8.2.4. c

CELKOVÁ REFERENČNÁ SUMA
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10 Výdavky v rámci kapitoly xx 01 okrem článkov xx 01 04 alebo xx 01 05.

Vyhradené rozpočtové
prostriedky

a+c 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Platobné rozpočtové
prostriedky

b+c 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume10

Ľudské zdroje a súvisiace 
výdavky (NRP)

8.2.5. d

Administratívne náklady 
okrem ľudských zdrojov a 
súvisiacich nákladov 
nezahrnuté v referenčnej 
sume (NRP)

8.2.6. e

Celkové predbežné náklady na intervenciu

VRP SPOLU vrátane 
nákladov na ľudské zdroje

a+c
+d
+e

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

PRP SPOLU vrátane 
nákladov na ľudské zdroje

b+c
+d
+e

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Podrobnosti o spolufinancovaní

Ak návrh predpokladá finančnú spoluúčasť členských štátov alebo iných orgánov (uve
ďte akých), v nasledujúcej tabuľke je potrebné uviesť odhadovanú výšku 
spolufinancovania (v prípade, že sa predpokladá finančná spoluúčasť iných orgánov, 
je možné pridať ďalšie riadky):

miliónov EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Orgán podieľajúci sa na 
spolufinancovaní

Rok
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4

n + 5 
a nas
l. Spolu

…………………… f

VRP SPOLU vrátane 
spolufinancovania

a+c
+d
+e
+f

4.1.2. Zlučiteľnosť s finančným plánovaním

X Návrh je zlučiteľný s platným finančným plánovaním.

Návrh je zlučiteľný s platným finančným plánovaním na rok 2006 (rozpočet na rok 
2006 a šiesty rámcový program). Od roku 2007 do roku 2013 sa pre tento program 
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11 Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody.
12 V prípade potreby pridajte riadky, napr. ak trvanie akcie presiahne 6 rokov.

vyhradzuje, že sa s ním bude počítať v príslušných finančných výhľadoch 
a v zodpovedajúcom rámcovom programe výskumu.

¨ Návrh si vyžiada zmenu v plánovaní príslušnej výdavkovej kapitoly vo finan
čnom výhľade.

¨ Návrh si môže vyžiadať uplatnenie ustanovení medziištitucionálnej dohody11 (t. 
j., nástroj flexibility alebo revíziu finančného výhľadu).

4.1.3. Finančné dôsledky na príjmy

¨ Návrh nemá žiadne finančné dôsledky na príjmy

X Návrh má finančné dôsledky na príjmy, a to takéto:

V smerniciach k IVS sa vyhradzuje, že predsedníctvo riadenia a správy IVS rotuje 
medzi signatármi dohody. Predseda je zodpovedný za vytvorenie a riadenie 
medziregionálneho sekretariátu IVS, ktorý bude asistovať všetkým účastníkom IVS. 
Sekretariát pôsobí 2,5 roka. Spoločenstvo však z dôvodu nedostatočného právneho 
základu v rozhodnutí Rady 1997/378/ES z 27. januára 1997 nemohlo vytvoriť
medziregionálny sekretariát IVS a následne muselo odmietnuť jeho predsedníctvo. 
S cieľom splniť si túto povinnosť vyplývajúcu z dohody o IVS sa do návrhu 
rozhodnutia Rady včlenilo ustanovenie, že Európske spoločenstvo môže byť hostite
ľom medzinárodného sekretariátu IVS v Európe.

Preto tretie krajiny prispejú do rozpočtu Európskeho rámcového programu výskumu 
vzhľadom na možnosť, že Európska komisia prevezme predsedníctvo IVS a zriadi 
medziregionálny sekretariát IVS. V tomto ohľade ešte nebolo prijaté rozhodnutie, ale 
je pravdepodobné, že sa tak stane po tom, ako súčasné predsedníctvo (kórejské) 
a nasledujúce predsedníctvo (švajčiarske) v tejto pozícii vystrieda v roku 2010 
Európska únia.

Ročný príspevok Austrálie, Kanady, Kórey a Švajčiarska je 125 000 CAD. Jeho výška 
sa bude meniť podľa výmenných kurzov; ale nepresiahne sumu 100 000 EUR ročne. 
Údaje o celkových ročných príjmoch zahŕňajú príspevky Japonska a Spojených štátov, 
z ktorých každý dosiahne najviac 150 000 EUR. Predpokladané trvanie európskeho 
predsedníctva (ktoré sa zhoduje s trvaním predpokladaných príjmov) je 2 ½ roka 
s pravdepodobným začiatkom v roku 2010.

miliónov EUR (zaokrúhlené na jedno desatinné miesto)

Pred
akciou

[Rok 
n-1]

Situácia po akcii

Rozpočtová polo
žka

Príjmy 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12

09.0401 a) Príjmy v absolútnom 
vyjadrení

0 0 0 0 0,700 0,700



SK 14 SK

b) Zmena v príjmoch ∆ 0 0 0 0 0,700 0,700

Pred
akciou

Rok 
n + 5

Situácia po akcii

Rozpočtová polo
žka

Príjmy 2012 2013

09.0401 a) Príjmy v absolútnom 
vyjadrení

0,700 0,350 0

b) Zmena v príjmoch ∆ 0,350 0

4.2. Ľudské zdroje - pracovníci na plný úväzok (vrátane úradníkov, dočasných 
zamestnancov a externých pracovníkov) – pozri podrobnosti v bode 8.2.1.

Komisia nepožaduje žiadne ďalšie posty na riadenie dohody o IVS. Na riadenie 
dohody neboli osobitne pridelení žiadni úradníci. Budú ju riadiť pracovníci oprávnení
na výkon rámcového programu.

Činnosti európskych IVS budú riadiť pracovníci (spolu 2/3 úradníka triedy A) z dvoch 
zúčastnených GR (RTD a INFSO) oprávnení na výkon európskych rámcových 
programov výskumu (napríklad 1/3 úradníka triedy A z oboch uvedených GR).

Ročné požiadavky

Rok n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
a nasl.

Celkový počet ľudských zdrojov 2/3 A* 2/3 
A*

2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

5. CHARAKTERISTIKY A CIELE

Program inteligentných výrobných systémov (IVS) spočíva v medzinárodnej 
a multilaterálnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja inteligentných výrobných 
systémov.

5.1. Potreba, ktorú je potrebné splniť krátkodobo alebo dlhodobo

Posilniť a podporiť spoluprácu vo výskume a vývoji za účasti priemyselných a 
akademických výskumníkov z členských regiónov IVS: z Austrálie, Kanady, EÚ a 
Nórska, Japonska, Kórey, Spojených štátov amerických a Švajčiarska.

Na program IVS bude dohliadať medziregionálny riadiaci výbor (MRV) zložený
z predstaviteľov jednotlivých členských regiónov. Medziregionálny sekretariát IVS (s 
rotujúcim predsedníctvom každého 2 ½ roka) vykonáva činnosti MRV a je 
financovaný z ročných členských príspevkov.

Každý členský región IVS prevádzkuje regionálny sekretariát IVS, ktorý je v kontakte 
s komunitou výskumníkov IVS. Na činnostiach európskeho sekretariátu IVS sa podie
ľajú dve zúčastnené GR, RTD a INFSO.
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5.2. Pridaná hodnota účasti Spoločenstva a konzistentnosť návrhu s inými finan
čnými nástrojmi a ich možná súčinnosť

Iniciatíva IVS je jediným rámcom medzinárodnej spolupráce medzi priemyselne 
vyspelými štátmi na výskume a vývoji. Poskytuje celosvetový priemyselný
a akademický rámec spolupráce na výrobnom výskume a vývoji vo všetkých fázach 
inovačného cyklu a pri získavaní partnerov. Jeho účinný program ochrany duševného 
vlastníctva sa ukázal ako prospešný pre účastníkov z priemyselného sektora, najmä
pre MSP, ktorých zapojil do celosvetovej spolupráce. IVS je príklad úspechu 
európskej výskumnej komunity počas posledných 10 rokov, čím Európa preukázala 
svoju spôsobilosť viesť celosvetovú výskumnú spoluprácu. 

5.3. Ciele, očakávané výsledky a súvisiace ukazovatele návrhu v kontexte rámca 
ABM

5.4. Spôsob implementácie (predbežný)

¨ Centralizované hospodárenie

X priamo na úrovni Komisie

¨ nepriamo delegovaním na:

¨ výkonné agentúry

¨ subjekty zriadené Spoločenstvami, ako sa uvádza v článku 185 
nariadenia o rozpočtových pravidlách

¨ vnútroštátne verejné subjekty/subjekty, ktoré poskytujú
verejnoprospešné služby

¨ Zdieľané alebo decentralizované hospodárenie

¨ za účasti členských štátov

¨ za účasti tretích krajín

¨ Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (bližšie uveďte)

Príslušné poznámky:

6. MONITOROVANIE A HODNOTENIE

6.1. Systém monitorovania

Dohodu o spolupráci budú pravidelne hodnotiť príslušné sekcie Komisie. O päť rokov 
bude predmetom spoločného hodnotenia Spoločenstva a partnerov IVS.

Ukazovatele výkonu:

počet návrhov/sietí IVS predložených partnermi IVS, ktoré prispievajú k cieľom –
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IVS;

počet návrhov/sietí predložených európskymi subjektmi, ktoré prispievajú k cieľom –
IVS;

počet návrhov IVS, ktoré boli vybraté na financovanie (každý región financuje –
svojich účastníkov); 

počet získaných patentov v projektoch IVS;–

počet publikácií účastníkov projektov IVS;–

počet workshopov, seminárov, sympózií na konkrétne témy cieľov IVS;–

niekoľko pracovných plánov, výskumných stratégií, štúdií vypracovaných v –
riadiacom výbore IVS;

počet uverejnených článkov o výrobe v odbornej a všeobecnej tlači–

6.2. Hodnotenie

6.2.1. Hodnotenie ex ante

Hodnotenie posledných 10 rokov IVS sa uskutočňovalo na celosvetovej úrovni 
a správa obsahuje jeho zhrnutie:

Inteligentné výrobné systémy, správa o dosahu. História a dosiahnuté výsledky fázy I, 
január 2005, sú k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke 
http://www.ims.org/index_imp.html

Správa predkladá tieto závery:

„O pozorovaných projektoch ...(v roku 2003) správa uvádza:

Skúsenosti získané pri „medzi-funkčnej“ a medzinárodnej spolupráci (96 %)

Skúsenosť s hodnotením akademických koncepcií prostredníctvom praktickej 
skúsenosti s prácou v teréne (74 %)

Dosiahnutá multikultúrna spolupráca (83 %)

Výsledky dosiahnuté v oblasti multidisciplinárnej spolupráce (82 %)

Lepšie pochopenie celosvetových podnikateľských postupov (78 %)

Zvýšená vzájomná dôvera a úcta (100 %).

Každý rok sa robí prieskum všetkých aktuálnych projektových koordinačných 
partnerov IVS s cieľom umožniť IVS posúdiť účinnosť programu a získať ich reakcie 
na skúsenosti s výskumom prostredníctvom IVS. Pýtame sa na spoločenské aspekty 
spolupráce, na ekonomický dosah daného projektu a na najdôležitejšie poznatky 
získané z výskumu. V poslednom prieskume sme sa spýtali na to, čo považujú za 
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najdôležitejší aspekt uskutočňovania medzinárodného výskumu, pričom respondenti 
uviedli nové medzinárodné kontakty a osobné stretnutia ako dôležitú súčasť procesu. 
Okrem toho sa väčšina vyjadrila, že vedeli efektívne spolupracovať a že získali lepší
prehľad o celosvetových podnikateľských postupoch. IVS poskytuje jedinečnú príle
žitosť na medzikultúrnu a multidisciplinárnu spoluprácu medzi pracovníkmi výskumu 
a priemyslu v celosvetovom meradle. Okrem toho sa v rámci projektov IVS dospelo 
k značnému vzájomnému porozumeniu... Všetci respondenti uviedli, že vďaka
procesu spolupráce sa zlepšila ich vzájomná dôvera a úcta, čo dopomohlo k zrušeniu 
prekážok nových objavov. Keďže sa vybudovala vzájomná dôvera a úcta, vznikli nové
podnikateľské siete a dialóg pokračuje aj mimo projektu. Respondenti sa tiež vyjadrili, 
že sa naučili nové spôsoby prístupu k výskumu a vývoju a vytvorili nové siete 
kontaktov. Tieto výsledky spoločenskej povahy obvykle prinášajú dlhodobý prospech, 
ktorý nie je zreteľný alebo vnímaný, kým sa nenaskytne príležitosť na rozmach.“ (s. 
18).

Momentálne prebieha systematické hodnotenie jednej z častí Európskeho 
projektového portfólia IVS (časť TIS v rámci RP4 a RP5).

6.2.2. Opatrenia prijaté po čiastočnom zhodnotení/hodnotení ex post (poučenia získané
z podobných skúseností v minulosti)

Na konci obdobia prvých piatich rokov dohody Komisia zhodnotí všetky činnosti 
v oblasti spolupráce a správy programu a oboznámi príslušných partnerov všetkých 
strán prostredníctvom medzinárodného riadiaceho výboru IVS.

6.2.3. Podmienky a pravidelnosť budúcich hodnotení

Na konci každého obdobia piatich rokov Komisia zhodnotí všetky činnosti v oblasti 
spolupráce a správy programu.

7. Opatrenia proti podvodom

V prípade, že si vykonávanie rámcového programu vyžiada zapojenie externých 
zmluvných partnerov alebo obnáša poskytovanie finančných príspevkov tretím 
stranám, Komisia v opodstatnených prípadoch uskutoční finančný audit, najmä ak má
dôvod pochybovať, či je vykonaná alebo práca opísaná v správach o činnosti reálna.

Finančné audity Spoločenstva budú realizovať jeho vlastní pracovníci alebo účtovníci 
schválení podľa práva subjektu, ktorý je predmetom auditu. Spoločenstvo si takýchto 
pracovníkov vyberie podľa vlastného uváženia so zreteľom na potrebu vyhnúť sa 
riziku konfliktu záujmov, na ktorý by ju mohol upozorniť subjekt, ktorý je predmetom 
auditu.

Okrem toho sa Komisia pri výkone výskumných činností postará o to, aby boli finan
čné záujmy Európskych spoločenstiev chránené účinnými kontrolami, a v prípade 
zistených nezrovnalostí prijme preventívne opatrenia, ako aj primerané sankcie.

Na tento účel sa do všetkých zmlúv používaných na vykonávanie rámcového 
programu vložia pravidlá kontrol, opatrenia a sankcie s odkazmi na nariadenia č. 
2988/95, 02185/96, 1073/99 a 1074/99.
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Okrem toho budú zodpovední pracovníci GR pre výskum pravidelne uskutočňovať
vnútorný audit a program kontroly so zreteľom na vedecké a rozpočtové aspekty; 
vnútorný audit uskutočňovaný oddelením vnútorného auditu GR pre výskum; 
a miestne inšpekcie uskutočňované týmto oddelením a Dvorom audítorov.
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13 Ako je uvedené v oddiele 5.3.

8. PODROBNOSTI O ZDROJOCH

8.1. Ciele návrhu z hľadiska ich finančných nákladov

Viazané rozpočtové prostriedky v miliónoch eur (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)
(Je potrebné uviesť názvy 
cieľov, akcií a výstupov)

Druh 
výstupu

Priem. 
náklady

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5 
a nasl.

SPOLU

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

Počet 
výstupov

Náklady 
spolu

OPERATÍVNY CIEĽ č. 113

Akcia č. 1 Príspevok na IVS 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

Výstup č. 1

Výstup č. 2

Akcia č. 2…………

Výstup č. 1

Medzisúčet
Cieľ 1

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200

OPERATÍVNY CIEĽ č. 2 13

Akcia č. 1…………

Výstup č. 1

Medzisúčet
Cieľ 2

OPERATÍVNY CIEĽ č. n13

Medzisúčet
Cieľ n

CELKOVÉ NÁKLADY 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,450 1,200
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14 Tieto náklady NIE sú zahrnuté v referenčnej sume.
15 Tieto náklady NIE sú zahrnuté v referenčnej sume.
16 Tieto náklady sú zahrnuté v referenčnej sume.

8.2. Administratívne výdavky

8.2.1. Počet a druh ľudských zdrojov

Druhy pracovných 
miest

Zamestnanci, ktorí majú riadiť akcie, pri použití existujúcich a/alebo dodato
čných zdrojov (počet pracovných miest/plné pracovné úväzky)

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5

Úradníci alebo do
časní

zamestnanci14 (XX 
01 01)

A*/AD

B*, 
C*/AS
T

Zamestnanci financovaní15

podľa článku XX 01 02

Iní zamestnanci16 financovaní
podľa článku XX 01 04/05

2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

SPOLU 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A* 2/3 A*

8.2.2. Opis úloh súvisiacich s akciou

Prevádzkovanie európskeho sekretariátu IVS

8.2.3. Zdroje ľudských zdrojov (štatutárne)

X Pracovné miesta v súčasnosti pridelené na riadenie programu, ktoré sa majú
nahradiť alebo predĺžiť

¨ Pracovné miesta predbežne pridelené v rámci vykonávania RPS/PNR (ročnej 
politickej stratégie/predbežného návrhu rozpočtu) na rok n

¨ Pracovné miesta, ktoré sa majú požadovať v ďalšom procese RPS/PNR

¨ Pracovné miesta, ktoré sa majú opätovne prideliť za použitia existujúcich 
zdrojov v rámci riadenia útvaru (vnútorná reorganizácia)

¨ Pracovné miesta požadované na rok n, no neplánované v rámci vykonávania 
RPS/PNR daného roku
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17 Je potrebné uviesť odkaz na konkrétny legislatívny finančný výkaz týkajúci sa príslušných výkonných 
agentúr.

8.2.4. Iné administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume (XX 01 04/05 – Výdavky na 
administratívne riadenie)

miliónov EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtová položka

(číslo a názov)

Rok
n

Rok
n+1

Rok
n+2

Rok
n+3

Rok
n+4

Rok
n+5 

a nasl
.

SPOLU

1 Technická a administratívna pomoc 
(vrátane súvisiacich personálnych 
nákladov)

Výkonné agentúry17

Iná technická a administratívna pomoc

- intra muros

- extra muros

Iná technická a administratívna pomoc 
spolu

8.2.5. Finančné náklady na ľudské zdroje a súvisiace náklady nezahrnuté v referenčnej 
sume

miliónov EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Druh ľudských zdrojov Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Rok n+5

a nasl.

Úradníci a dočasní zamestnanci 
(XX 01 01)

Zamestnanci financovaní podľa 
článku XX 01 02 (pomocní
zamestnanci, VNE (vyslaní národní
experti), zmluvní zamestnanci at
ď.)

(uveďte rozpočtovú položku)

Náklady na ľudské zdroje 
a súvisiace náklady spolu 
(nezahrnuté v referenčnej sume)

Výpočet – Úradníci a dočasní zamestnanci
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18 Uveďte druh výboru a skupinu, do ktorej patrí.

2/3 A* ročne zahŕňa dve 1/3 úradníkov triedy A* z každého zúčastneného GR - RTD a INFSO 
– 72 000 EUR

Výpočet – Zamestnanci financovaní podľa článku XX 01 02

8.2.6. Iné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume

miliónov EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
n

Rok
n+1

Rok
n+2

Rok
n+3

Rok
n+4

Rok
n+5

a nasl.

SPOL
U

XX 01 02 11 01 – Misie

XX 01 02 11 02 – Stretnutia a konferencie

XX 01 02 11 03 – Výbory18

XX 01 02 11 04 – Štúdie a konzultácie

XX 01 02 11 05 – Informačné systémy

2 Iné výdavky na riadenie spolu (XX 01 02 
11)

3 Iné výdavky administratívnej povahy
(upresnite vložením odkazu na rozpočtovú
položku)

Administratívne náklady spolu, okrem 
ľudských zdrojov a súvisiacich nákladov 
(nezahrnutých v referenčnej sume)

Výpočet - Iné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume


