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I. Politický kontext zprávy:

V době hospodářské recese, a tudíž omezených rozpočtových prostředků, jakož i stále 
vypjatější celosvětové hospodářské soutěže je pro EU naprosto rozhodující trvale zlepšovat 
své inovační schopnosti. Za svůj cíl si proto stanovila dosažení „Unie inovací“.1

Minulost nám ukázala, že investice EU obecně, a tedy i v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
(V,V,I), bez celkové komplexní strategie k zamýšleným důsledkům často nevedou: podpora 
měla příliš široké zaměření, politická rozhodnutí byla příliš vzdálena konkrétním místním 
situacím a subjekty a správní orgány byly příliš málo propojeny. Tomu je však dnes již konec. 
Vzhledem k napjaté rozpočtové a hospodářské situaci členských států a EU již nadále nelze 
poskytovat „necílenou podporu na všechny strany“. Do budoucna se tak zvláštní pozornost 
musí věnovat volbě cílů, jimž bude podpora poskytována. Rozhodující význam bude mít 
účinná spolupráce všech subjektů na všech úrovních („vytváření sítí excelence“ („networking 
excellence“)).

Zákonodárný orgán stanovil 11 tematických cílů („tematické soustředění“) a nejrůznější 
předběžné podmínky, aby zajistil, že strukturální fondy budou v budoucnu využívány 
účinněji. Aby regiony napříště získaly pro tematický cíl č. 1 finanční prostředky z fondu 
EFRR, musí investice do výzkumu, vývoje a inovací provádět na základě „strategií 
inteligentní specializace“. Nutným předpokladem, předběžnou podmínkou2, pro získání 
finančních prostředků z fondu EFRR pro oblast výzkumu, vývoje a inovací3 bude ve 
finančním obdobím 2014–2020 vypracování této strategie.

V současnosti se regiony nacházejí v rozhodující fázi přípravy podmínek financování pro 
příští finanční období 2014–2020. Evropská komise již s členskými státy či regiony 
projednává obsah smluv o partnerství a operačních programů. Členské státy a regiony tak 
nyní musí stanovit své priority pro novou politiku v oblasti poskytování podpory a vypracovat 
podmínky pro získání podpory, jež EU vyžaduje. Současně orgány EU právě uzavírají jednání 
o legislativním rámci nové politiky soudržnosti v období 2014–2020. Zpráva byla 
vypracována v této složité situaci.

Politické orgány si od realizace této vědecké koncepce, která byla vytvořena teprve před 
několika lety a k níž se již nyní přistupuje jako k předběžné podmínce budoucí strukturální 
podpory, slibuje mimořádně mnoho. I odborná veřejnost napjatě čeká na důkazy, které 
prokážou, že ji lze realizovat. Již nyní se však rýsují výzvy, které zúčastěné strany budou 
muset řešit, jakož i první rizika spojená s tímto novým složitým procesem.
                                               
1COM(2010)0546, mimo jiné s. 24.

2Článek 2 nový rámcového nařízení; příloha V rámcového nařízení, předběžné podmínky, viz rovněž 
informační přehled Evropské komise č.10 o předběžných podmínkách; Cílem posílení výzkumu, 
vývoje a inovací je současně i rozvoj výzkumu a inovací na špičkové úrovni, větší objem podnikových 
investicí do výzkumu a inovací a upevnění „znalostního trojúhelníku“.

3Tematický cíl podle čl. 9 odst. 1 budoucího rámcového nařízení 2011/0276(COD), dále jen „rámcové 
nařízení“, resp. čl. 5 odst. 1 nařízení o EFRR, znění ze dne 3. června 2013.
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II. Struktura pracovního dokumentu:

Zpravodaj by chtěl tímto pracovním dokumentem vytvořit základ pro další jednání výboru o 
zprávě z vlastního podnětu. Nejprve krátce představí právní rámec a rozsah úkolů 
příslušejících regionům. Zpravodaj by chtěl prostřednictvím několika otázek, na nějž je třeba 
odpovědět, objasnit strategii S3, jakož i problémy a rizika, jež pro zúčastněné strany 
představuje, a představit „osvědčené postupy“.

III. Strategie inteligentní specializace (S3):

Tato strategie je složitá. Rovněž není jednoduché ji vymezit. Evropská komise a zákonodárný 
orgán se v závěru jednání shodly na těchto prvcích:

1. Definice vypracovaná Evropskou komisí a zákonodárným orgánem1

„Strategií inteligentní specializace“ se rozumí vnitrostátní a regionální inovační strategie, jež 
stanoví priority s cílem zajistit konkurenční výhody. Tohoto cíle je třeba dosáhnout rozvojem 
silných stránek v oblasti výzkumu a inovací, jež odpovídají potřebám podniků, s cílem 
přistupovat jednotným způsobem k novým příležitostem k podnikání i vývoji na trhu. 
Současně je třeba zabránit zdvojování úsilí a jeho roztříštěnosti na úrovni EU.“ 

2. Kroky, jež regiony musí podniknout2

Podle právního rámce musí regiony přijmout tyto kroky:
 sebehodnocení (self-assessment) prostřednictvím tzv. analýzy silných a slabých stránek či 

srovnatelné analýzy: je nezbytné předem odhadnout silné stránky, potřeby a zamýšlené 
důsledky. 

 Strategie S3 tak soustředí zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací.
 Zahrnuje opatření na podporu soukromých investic do výzkumu a inovací.
 Její součástí je systém kontroly a dohledu3.
 Podle právního rámce musí členské státy rovněž zavést rámec, jenž v souvislosti 

s prioritními projekty EU vymezuje dostupné rozpočtové prostředky pro výzkum a 
inovace, včetně víceletého plánu, (Evropské strategické fórum pro výzkumné 
infrastruktury, ESFRI).

Nad rámec těchto kroků nestanoví Evropská komise žádný další přezkum obsahové stránky 
strategií.4 Pokud strategie nebyla přijata vůbec nebo v době schvalování operačních programů 
                                               
1 Článek 2 budoucího rámcového nařízení, výsledek třístranných jednání ke dni 17. června 2013, 
vlastní překlad z angličtiny, z důvodu srozumitelnosti rozděleno do vět, původní znění: EN.

2 Viz příloha V návrhu rámcového nařízení, resp. výsledky třístranných jednání, dříve příloha IV.

3 Návrh na systém vzájemných hodnocení neměl podporu většiny.

4 Čl. 17 odst. 4a nový rámcového nařízení, dosud projednáváno: „consistency check“ (kontrola shody); 
COM, obecné zásady, část I, březen 2013, s. 16.
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není k dispozici žádný akční plán, jenž by zajistil, aby byla strategie provedena do roku 2016, 
nebudou z fondu EFRR pro tematický cíl výzkumu, vývoje a inovací1 vyplaceny žádné 
finanční prostředky2.

IV. Otázky, na něž je třeba odpovědět

1. Neexistuje rozpor mezi povinností přijmout tuto strategii na straně jedné a potřebou 
flexibilního regionálního přístupu (místně podmíněného přístupu) na straně druhé? 
Neexistuje riziko, že se předběžná podmínka stane pouhou formální záležitostí?

Předběžná podmínka strategie S3 je imanentním prvkem, neboť každý region vypracuje v 
závislosti na svých potřebách vlastní strategii. Pouze regiony mohou rozhodnout, co posílí 
jejich potenciál v oblasti inovací. Zákonodárný orgán však současně pro všechny regiony 
stanoví obecné požadavky týkající se tematického soustředění a metodiky. Evropská komise 
může v případě nesplnění požadavků pozastavit platby, aby zajistila účinnost podpory.
Přiměřenou hloubku přezkumu lze však určit jen obtížně. Evropská komise může navíc 
přezkoumat pouze to, zda regiony použily stanovenou metodiku a zda vypracovaly svou 
strategii, nikoli však obsah těchto strategií3. V tomto rozporu se skrývá určité (systémové) 
riziko, že z předběžné podmínky zůstane pouze formální záležitost. 

 Strategie S3 tudíž sama o sobě nepředstavuje účinné zaklínadlo, nýbrž pouze podpůrný 
nástroj. Rozhodujícím činitelem tak nemůže být tato podmínka, nýbrž skutečnost, aby 
regiony měly vlastní zájem na kvalitní, širší koncepci inovací, jež jejich obyvatelům 
zajistí budoucnost. Nebudou-li regiony tuto strategii vnímat jako příležitost, nedosáhnou 
bez ohledu na podobu právního rámce žádných kladných výsledků. 

Bude-li příprava této strategie správně prováděna, bude pro regiony náročným a nákladným 
úkolem. Regiony by proto měly inovační strategie koncipovat velmi široce a v dlouhodobém 
horizontu nad rámec právních předpisů a příštího finančního období.4

2. Může být tato strategie úspěšnou koncepcí politiky soudržnosti pro všechny regiony 
bez ohledu na to, jak jsou inovativní a rozvinuté?

Regiony mají odlišné podmínky v oblasti infrastruktury či lidských zdrojů, odlišné silné a 
slabé stránky. Způsoby, jak posílit regionální systémy inovací, proto musí být rovněž odlišné. 
Pouze několik regionů bude v oblasti inovací moci skutečně získat vedoucí postavení a 
vyvinout průlomové technologie a inovace. Většina ostatních je bude následovat a aplikovat 
inovace novými způsoby. Finsko například prostřednictvím nanotechnologií vyvinutých 
v jiných zemích modernizovalo svou hospodářskou základnu, kterou tvoří dřevozpracující a 
papírenský průmysl. Pouze na základě tak širokého strategického přístupu lze ve 
všech regionech dosáhnout přeměny hospodářství, a proto tento přístup odůvodňuje využívání 
                                               
1 Viz čl. 17 odst. 1 a následující, nejedná se o konečné znění, COM, obecné zásady, část I, březen 2013, s. 18;
Částka je stanovena v závislosti na pokroku a typu fondu.
2 Vyplacením se zde rozumí „průběžné platby“, čl. 17 odst. 5 nový rámcového nařízení, znění přijaté na 
třístranných jednáních ke dni 10. června 2013.
3 Viz část III, bod 2, rovněž poznámka pod čarou č. 6.
4 Například vypracovat strategie i pro využití jiných fondů, jako třeba ESF, a pro jiné tematické cíle.



DT\940990CS.doc 5/10 PE514.671v01-00

CS

prostředků politiky soudržnosti v oblasti výzkumu a inovací. V opačném případě by se 
některé části strukturálních fondů staly jen dalším programem financování výzkumu.

 Rámcové podmínky proto musí být koncipovány takovým způsobem, aby strategii mohl 
uplatnit každý region, a mohl tak dosáhnout pokroku bez ohledu na její dosavadní podobu.
Tematický cíl č. 1 nařízení o EFRR musí být koncipován co nejobecněji. Pozornost se 
musí jednoznačně přesunout od výzkumu na inovace. Budeme-li pojem „inovace“ vnímat 
zcela obecně a bude-li zahrnovat nejrůznější technologie, pak jej bude moci používat 
každý region.

 Zpravodaj se obává, že se regiony zaměří především na výzkum a vývoj. Rozhodující jistě 
je, abychom inovace v závislosti na regionálních podmínkách vnímali také v jejich vztahu 
k subjektům, které je využívají, a neuvažovali o nich pouze jako o technologiích. Obecný 
pojem „inovace“, nikoli pouze ve smyslu technologií, by měl být základem strategie, a 
neměl by zahrnovat pouze vyspělé technologie, ale také nenáročné technologie nebo 
dokonce nulové technologie, inovace snadno využitelné v praxi, a například také inovace 
v oblasti služeb, zlepšování procesů a organizačních změn nebo také v oblasti obchodních 
modelů, marketingu, podpory značek a designu, ekologických a sociálních inovací, 
abychom byli schopni čelit výzvám, jež před nás staví aktivní stárnutí či demografické 
změny.

 Nikoli nepodstatnou je v této souvislosti také otázka, jak velký objem finančních 
prostředků představitelé států a předsedové vlád poskytnou a v jaké míře budou regiony 
moci rozdělování těchto prostředků ovlivnit. Podpora by měla být zajímavá i pro 
rozvinutější regiony, jinak by třeba nemusely mít zájem tuto strategii vůbec vypracovat, 
což by odporovalo smyslu a účelu úsilí a k čemuž nesmí dojít.

3. Proč je proces rozvoje „podnikavosti“ tak důležitý? Je přístup zdola nahoru reálný? 
Je míra zapojení subjektů dostatečná?

Odborná veřejnost a Evropská komise vítají nový přístup „zdola nahoru“ této strategie. Oproti 
dřívějším inovačním strategiím nebudou rozhodnutí přijímána shora, k čemuž nyní dochází. 
„Budoucí vize“ regionu bude nyní vytvořena v rámci takzvaného „procesu rozvoje 
podnikavosti“ („entrepreneurial discovery process“) ve spolupráci s příslušnými podniky, ať 
již malými a středními či velkými, výzkumnými institucemi a dalšími zúčastněnými 
stranami.1

 Z pohledu zpravodaje je to citlivý bod strategie. Konečné rozhodnutí musí nakonec stejně 
přijmout politická reprezentace.  Bez dostatečného zapojení zúčastněných stran však 
nebudeme schopni náležitě posoudit silné a slabé stránky regionů. Zvláštní důraz se 
v tomto procesu klade na „podniky“. Nejlépe totiž vědí, co vyhovuje jejich potřebám a 
potenciálu. Výzkumné instituce, univerzity a zařízení, jako „inkubátory inovací“, mají 
podnikům umožnit, aby byly inovativní, a to jednak prostřednictvím svých výsledků 
výzkumu orientovaných na uživatele, a jednak prostřednictvím šíření znalostí. Právě nově 

                                               

1 Podle přílohy I bod 4.3.2 rámcového nařízení: „se zapojením vnitrostátních nebo regionálních 
řídících orgánů a zúčastněných stran, jako jsou univerzity a vysoké školy, průmysl a sociální partneři 
zapojení do oblasti procesu rozvoje podnikavosti“.
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založené podniky (např. metodou odštěpení, tzv. „spin-off“) nebo již existující podniky 
vytvářejí inovativní produkty a služby. Jsou hybnou silou hospodářské změny regionů a 
zvýšení konkurenceschopnosti. Inovační strategie mohou fungovat pouze na základě 
vynikající spolupráce mezi těmito subjekty („znalostní trojúhelník“) a jejich spolupráce 
s tvůrci politik (řídicími orgány).

 V této souvislosti vyvstává otázka, zda regiony příslušné subjekty zapojují v dostatečné 
míře nebo zda postupují stále stejným způsobem („business as usual“) a konzultace vedou 
„obvyklým způsobem“ pouze s „běžnými“ subjekty. Na základě spolupráce pouze se 
zavedenými subjekty však žádnou vizi nevytvoří. Měli by se zapojit například i 
„podnikatelé zítřka“. Proces rozvoje podnikavosti musí jít také mnohem více do hloubky 
(„objevovat“), než jak tomu bylo při dosavadních konzultacích.

 Bude to však vyžadovat přiměřené administrativní kapacity: příslušné řídicí orgány si pro 
účely volby a zprostředkování procesu, do něhož se zapojí zúčastněné strany, budou 
muset osvojit flexibilní, moderní způsob uvažování.

4. Je lhůta pro vypracování strategie reálná?

Evropská komise navrhla předběžnou podmínku teprve na podzim 2011. Operační programy 
však musí schválit již v příštích týdnech a měsících. Regiony, které teprve v tomto okamžiku 
zahájily přípravu své strategie, tak pravděpodobně nebudou schopny předložit současně s 
operačními programy i dokončenou strategii. Existuje riziko, že nedojde k náležitému 
intenzivnímu zapojení zúčastněných stran a především podniků, tzv. „procesu rozvoje 
podnikavosti“, jež je požadováno.1 Proto je důležité, aby právní rámec umožnil předložit 
alternativně k úplné strategii akční plán. V tomto plánu musí být uvedeno, kdo je odpovědný 
za vypracování strategie a kdy lze očekávat její provedení. Musí být dokončeno nejpozději na 
konci roku 2016. Podíváme-li se na regiony, které jsou často kladeny za příklad, zjistíme, že 
se vypracováním svých regionálních inovačních strategií často zabývají již mnoho let či 
desetiletí. Z toho vyplývá, že se v případě této strategie jedná o „proces získávání zkušeností 
s tvorbou politiky“ („policy learning process“) u všech zúčastněných subjektů a že tento 
proces nebude jistě završen v rámci programového období. Mělo by se však zajistit, aby 
nedocházelo k pouhé „recyklaci“ „starých“ inovačních strategií, a neopakovaly se tak dřívější 
chyby, např. neúčast regionálních podniků.

5. Jaká rizika jsou spojena se stanovením priorit? Jak stanovíme priority „správně“?

Inteligentní specializace znamená, že členský stát nebo region s ohledem na své silné stránky 
a komparativní výhody stanoví priority podpory výzkumu a inovací a podporu zaměří na 
oblasti, jež mají největší potenciál, aby byly udržitelné. Priority se stanoví na základě 
strategických informací o aktivech2, problémech3 a konkurenčních výhodách a potenciálu 
excelence daného regionu. K tomu je zapotřebí provést důkladné sebehodnocení na základě 
vhodných ukazatelů.

                                               
1 Viz otázka, na niž je třeba odpovědět, č. 3.
2Např. odvětvové struktury, klastry, vysoké školy, výzkumné instituce, oblast vědy, technologie, odborné 
znalosti, lidský kapitál, životní prostředí, přístup na trh, daňové systémy a spojení a vztahy s jinými regiony.  
3Např. stárnoucí obyvatelstvo, demografické změny, nerovnováha na trhu práce, vzdálené lokality a další 
environmentální faktory.
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 Otázka, které priority nyní zvolit, je obtížná pro téměř všechny regiony, i pro 
„rozvinutější“. Obávají se, že „vsadí na špatnou kartu“, nenastane-li na trhu očekávaný 
vývoj. Panují obavy, že budou méně odolné vůči „vnějším otřesům“. Nebudou-li priority 
zohledňovat potřeby podniků, mohou tyto podniky svou činnost přesunout jinam. Regiony 
se domnívají, že právě v období krize je užitečné, aby byly z hospodářského hlediska 
otevřené. Často u nich dochází k tomu, že dále podporují své „staré“ klastry nebo 
napodobují osvědčené a úspěšné koncepce. I zúčastněné strany mají zájem na tom, aby se 
zohlednily všechny oblasti jejich činnosti. Právě malé a střední podniky se obávají, že 
dojde k propadu největší části regionálního hospodářství. Budou-li však priority příliš 
obecné, budeme opakovat staré chyby, což znamená, že budeme poskytovat „necílenou 
podporu na všechny strany“ a investice budou méně účinné.

 Je proto zásadní, abychom nalezli správnou rovnováhu mezi specializací a otevřeností či 
rozmanitostí a vyvarovali se zejména závislosti na konkrétní technologii (otevřenost vůči 
technologiím!) či konkrétním odvětví. Lze tak učinit prostřednictvím vstupu do 
technologií, výrobků a služeb, které souvisejí s účinnými technologiemi a oblastmi 
působnosti, jež jsou v daném regionu již zavedené, neboť teprve tehdy dochází 
k nejlepšímu šíření znalostí („související rozmanitost“, „related diversity“).

 V ideálním případě je třeba zaměřit úsilí na činnosti, které překračují rámec odvětví či 
oblast technologie a jež vyvolají horizontální účinek v celém (regionálním) hospodářství.

 Zpravodaj se dále domnívá, že čím více pozornosti se bude věnovat konzultacím se 
zúčastněnými stranami, shromažďování údajů pro účely sebehodnocení a systému 
sledování, tím menší bude pravděpodobnost, že dojde k pochybení.

 Pokud by však k němu mělo dojít, pak musí mít regiony možnost procesy upravit (i 
během finančního období). V této souvislosti je základním předpokladem, který regiony 
často podceňují, spolehlivý, správně koncipovaný systém sledování. Navíc musí mít tvůrci 
politik také odvahu tyto úpravy skutečně provést.

6. Je regionům v dostatečné míře poskytováno poradenství a pokyny?

Spolupráce s GŘ REGIO je kvůli současným jednáním o smlouvách o partnerství a 
operačních programech přirozeně velmi úzká, pro regiony je dokonce jediným vodítkem, zda 
jsou schopny splnit předběžnou podmínku. Evropská komise také vydává různé pokyny 
týkající se sebehodnocení a pokyny k lepšímu pochopení strategie. Přímo pro účely podpory 
regionů při provádění tohoto procesu byla vytvořena tzv. platforma S31. Funguje především 
ve formě workshopů pro vzájemné hodnocení. Regiony, které se nacházejí v závěrečných 
fázích procesu nebo jej již ukončily, poskytují poradenství regionům, jež jsou teprve na 
začátku. Do platformy se zatím přihlásilo asi 130 regionů.2 Mohou se k ní připojit dobrovolně, 
této příležitosti by ale měly využít všechny regiony či členské státy. Každý region zde jistě 
může získat nebo předat poznatky. 

7. Jakou podobu může mít „vnější rozměr“? Je reálný? Jsou rámcové podmínky 
dostačující? Jak z jednotlivých regionálních strategií sestavíme pro celou EU výslednou 
mozaiku? 

Největší neznámou této strategie je jistě její „vnější rozměr“. Musí se nejen zlepšit spolupráce 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, vytvořena v roce 2011 in Sevillě.
2Údaj z května 2013.
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subjektů v daném regionu, ale regiony se podle strategie musí orientovat také „navenek“, aby 
našly své místo v evropských hodnotových řetězcích. V rámci přípravy své strategie si 
musí položit otázku, v jakých oblastech mohou s jinými regiony navázat smysluplnou 
spolupráci, např. úzkou spoluprací mezi klastry věnujícími se inovacím a výzkumu a 
výměnami mezi výzkumnými institucemi, jež se nacházejí v různých regionech.1

V některých regionech již dokonce tento ideál skutečně existuje a klastry zde úzce 
spolupracují. Zjevně se však jedná o regiony, které jsou buď velmi zaměřené na výzkum, a 
mohly tak mít přínos z programu „Regiony znalostí“ v rámci sedmého rámcového programu 
pro výzkum, nebo se v nich nacházejí celosvětově působící podniky a taková provázanost je 
tak jako tak součástí jejich obchodního modelu. 

Většina regionů je však propojena poměrně špatně. V této souvislosti se nabízí otázka, jak se 
může situace dále vyvíjet. 

Příkladnou nadnárodní spolupráci v této souvislosti nepochybně ztělesňuje již 
zavedená „Silicon Europe“: jedná se o spojení špičkových technologických klastrů, 
tedy podniků a výzkumných institucí v regionech v Německu (Drážďany), 
Nizozemsku (Eindhoven), Belgii (Lovani) a Francii (Grenoble) a také v Rakousku 
(Villach) v oblasti mikrotechnologií a nanotechnologií. Každý region pro sebe ze 
specializace těží ekonomické výhody a společně pak zlepšují postavení EU 
v celosvětové hospodářské soutěži a přispívají ke splnění cílů strategie Evropa 2020. 

Významný přínos k rozvoji hospodářství prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací pak má 
zajistit především územní spolupráce: 
o Zejména nízkou úroveň v oblasti výzkumu a inovací v sousedním regionu má pozvednout 

přeshraniční spolupráce. 
o Územní spolupráci je nezbytné uplatňovat i v oblasti meziregionální spolupráce s cílem 

podpořit spolupráci mezi klastry věnujícími se inovacím a výzkumu a výměny mezi vědci 
a výzkumnými institucemi.2

 Určitý problém však podle zpravodaje představuje nedostatečná výše finančních zdrojů 
vyčleněných na splnění tohoto cíle, s níž představitelé států a předsedové vlád počítají. 
Předpokládaná podoba obsahu vyžaduje podstatně vyšší objem finančních prostředků, což 
Parlament také požaduje.

Zajímavým příkladem uplatnění meziregionální spolupráce, tedy kooperace dvou sousedních 
regionů, je společná inovační strategie německých spolkových zemí Berlín a Braniborsko. 
Tyto regiony spolupracují na projektech již od 90. let 20. století. V letech 2007 až 2010 
vypracovaly společnou inovační strategii InnoBB.3

 Ze zkušeností víme, že proces harmonizace je velmi zdlouhavý a od všech subjektů při 
slaďování právního rámce, strategií a operačních programů vyžaduje mimořádné úsilí 
navíc. 

                                               
1Příloha I bod 7.2.1 rámcového nařízení.
2 Budoucí nařízení o Evropské územní spolupráci, ke dni 3. června 2013, bod odůvodnění 5 a následující.
3  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
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 Pro jeho provedení je zapotřebí, aby tvůrci politik a správní orgány zaujali velmi pružný 
přístup. Na ministerstvech bude jistě zapotřebí delšího procesu učení. Obecně musíme 
počítat velmi dlouhými přípravami.

 Zvláště složitá situace nastává, mají-li o spolupráci zájem sousední regiony z různých 
členských států. Dosud se ukazuje, že zajištění nezbytného souladu strategií a rovněž 
operačních programů z hlediska časového rámce a obsahu je příliš náročné. 

 Nejen nezbytné moderní správní kapacity, ale rovněž právní rámec musí být v budoucnu 
dostatečně pružný, zejména pokud jde o způsobilost operací.1 Teprve příští finanční 
období ukáže, zda je dosavadní úsilí zákonodárného orgánu dostačující. 

S ohledem na požadavek strategie vyvarovat se zdvojování a roztříštěnosti regiony často 
kladou otázku, zda a do jaké míry může Evropská komise ovlivňovat volbu priorit. Této 
skutečnosti se právní rámec nedotýká. Evropská komise však může regiony inspirovat, jak by 
mohly zlepšit svůj „mezinárodní“ rozměr.  Nezbytné podklady o případných partnerech 
spolupráce mezi regiony může jistě poskytnout také platforma S3.

8. Jakou podobu by v praxi mohlo mít úsilí o součinnost různých podpůrných programů 
EU, např. programu HORIZONT 2020, a strukturálních fondů? Je příslušný legislativní 
rámec dostačující? Jakou podobu mohou mít nezbytné koordinační mechanismy? 

Cílem společného strategického rámce je stimulovat v rámci strategie členské státy k tomu, 
aby pro oblast výzkumu, vývoje a inovací využívaly kombinace všech možných zdrojů s 
cílem zajistit co největší dopad. Vedle vnitrostátních a regionálních finančních prostředků a 
soukromého kapitálu k nim kromě strukturálních fondů patří samozřejmě především program 
HORIZONT 2020.

Součinnosti strukturálních fondů a programu HORIZONT 2020 musí být dosaženo především 
následujícím způsobem. Zaprvé, je nezbytné připravit regionální subjekty v oblasti 
výzkumu a inovací na to, aby se v budoucnu mohly více zapojit do programu HORIZONT 
2020, a to zejména prostřednictvím rozvoje výzkumných kapacit (cesta k excelenci 
(„stairways to excellence“), rozšiřování účasti („widening participation“).2 Příkladem je 
propojování center excelence nebo klastrů věnujících se inovacím především v méně 
rozvinutých regionech a v regionech s nízkou výkonností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
s předními evropskými centry excelence a klastry, tzv. „twinning“, „vytváření týmů“3, 
povýšení malých regionálních výzkumných institucí mezi centra excelence pomocí finančních 
prostředků ze strukturálních fondů nebo další vzdělávání výzkumných pracovníků či rovněž 
budování středisek poskytujících poradenství v otázce zapojení do programu HORIZONT 
2020. 4

Zadruhé, je nezbytné přijmout opatření, jež podpoří využívání výsledků výzkumu, např. ze 
sedmého rámcového programu pro výzkum či později programu HORIZONT 2020, v 
hospodářství, a vytvoří pro podniky prostředí příznivé pro inovace, např. financování podniků 
                                               
1 Čl. 60 odst. 2 rámcového nařízení stanoví možnost využít až 15 % podpory poskytnuté z fondu EFRR v rámci 
prioritní osy mimo daný program.
2 Příloha I bod 4.2a rámcového nařízení.
3 Například: spolupráce institutu Maxe Plancka s východoevropskými členskými státy.
4 Příloha I bod 4.3.4 rámcového nařízení a rovněž informační přehled Komise o součinnosti mezi evropskými 
strukturálními a investičními fondy a programem HORIZONT 2020.
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vzniklých metodou odštěpení v raném stadiu, „živé laboratoře“ atd.

Výzvy, jimž čelí všechny subjekty, jsou různorodé. Tlak způsobený očekáváním podniků je 
vysoký, neboť podniky již roky marně čekají, až budou stanoveny lepší rámcové podmínky. 
Začíná koordinovanou přípravou právních rámců: V zájmu posílení součinnosti různých 
evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) byl vytvořen společný právní rámec, 
např. využitím tzv. programů financovaných z více fondů.1

Zvláštní význam má pro strategii koordinace evropských strukturálních a investičních fondů a 
programu HORIZONT 2020, především pokud jde o způsobilost, způsoby vyúčtování nebo 
pravidla pro účast. Kvůli odlišným přístupům k řízení programů je tento proces výjimečnou 
výzvou. Podmínkou úspěšné koordinace programů je úzká spolupráce příslušných generálních 
ředitelství před přípravou návrhů, během legislativního postupu i při poskytování poradenství 
regionům. Tento zdlouhavý proces byl zahájen pozdě. Pokyny, jak mohou regiony této 
součinnosti konkrétně dosáhnout, tak budou dokončeny teprve na podzim 2013. Úzká 
koordinace příslušných generálních ředitelství, kterou Evropský parlament tak dlouho 
požadoval, byla zahájena příliš pomalu. I v tomto případě musí orgány svůj způsob uvažování 
přizpůsobit novým výzvám.

Plánování a vyřizování žádostí klade vyšší požadavky na koordinaci nejen uvnitř Komise, ale 
stejně tak i na koordinaci mezi Evropskou komisí a řídicími orgány pro operační programy 
pro strukturální fondy, vnitrostátními kontaktními místy pro program HORIZONT 2020, 
podniky jakožto případnými žadateli a poradenskými středisky, jako je síť evropských 
podniků (EEN). Tato skutečnost představuje velký problém právě v rámci federálních 
struktur. I v tomto případě je zapotřebí, aby Evropská komise poskytla podrobné pokyny a 
poradenství.

V. Výhled

Zpravodaj se těší na živou diskusi se svými kolegy ve výboru a se zájmem očekává první 
hodnocení pokroku, kterého regiony dosáhly při provádění předběžné podmínky, ze strany 
GŘ REGIO. Rovněž se zájmem očekává připomínky zúčastněných stran a regionů.

                                               
1 Příloha I bod 3.2 rámcového nařízení 2011/0276(COD).


