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I. Politický kontext správy:

V čase hospodárskej recesie a krátenia verejných rozpočtov, ako aj vzhľadom na zvyšujúcu sa 
konkurenciu vo svete je pre EU kľúčové udržateľným spôsobom zlepšiť svoje inovačné 
možnosti. Cieľom EÚ je preto stať sa Úniou inovácií.1

V minulosti sa ukázalo, že investície EÚ bez celkovej komplexnej stratégie vo všeobecnosti, 
takže aj pri výskume, vývoji a inovácii (ďalej len „VVI“), často neviedli k dosiahnutiu 
želaných výsledkov: podpora bola príliš široká, politické rozhodnutia boli konkrétnym 
situáciám príliš vzdialené a zúčastnené strany neboli dostatočne prepojené s úrovňou správy. 
Táto situácia sa teraz zmení. Vzhľadom na napätú situáciu, pokiaľ ide o rozpočty
a hospodárstvo členských štátov EÚ, už nemožno podporu do projektov vlievať len tak. 
V budúcnosti sa preto musí mimoriadne dbať na výber cieľov, ktoré sa budú podporovať. 
Rozhodujúci význam bude mať úspešná spolupráca všetkých zúčastnených strán na všetkých 
úrovniach (networking excellence).

S cieľom zabezpečiť efektívnejšie využívanie štrukturálnych fondov v budúcnosti vytvoril 
zákonodarca 11 tematických cieľov („tematická koncentrácia“) a rôzne podmienky ex ante. 
Na to, aby bolo v budúcnosti možné získať od EFRR finančnú podporu na dosiahnutie 
tematického cieľa č. 1, musia regióny investovať do VVI na základe tzv. stratégií inteligentnej 
špecializácie. Vo finančnom období 2014 – 2020 bude vytvorenie takejto stratégie 
predstavovať nevyhnutný predpoklad, podmienku ex ante2, pre prístup k finančnej podpore od 
EFRR do VVI3. 

Regióny sa pri vypracovávaní podmienok financovania pre budúce finančné obdobie 2014 –
2020 práve nachádzajú v rozhodujúcej fáze. Európska komisia už s členskými štátmi
a regiónmi rokuje o obsahu dohôd o partnerstve, ako aj o operačných programoch. V súlade
s tým musia členské štáty alebo regióny vypracovať svoje kľúčové body novej grantovej 
politiky a podmienky, ktoré pre financovanie vyžaduje EÚ. Inštitúcie EÚ zároveň ukončujú 
rokovania o legislatívnom rámci novej politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020. Správa 
vzniká so zameraním na tento okruh.

Od uplatnenia tejto vedeckej koncepcie, ktorá vznikla iba pred niekoľkými rokmi a aktuálne
sa už v rámci budúcej štrukturálnej pomoci stanovila ako podmienka ex ante, sa v politike 
očakáva veľmi veľa. Dôkaz jej praktického uplatnenia s napätím očakávajú aj vedecké kruhy. 
Už teraz sa pre zúčastnené strany črtajú výzvy a prvé riziká tohto nového náročného procesu.

II. Štruktúra pracovného dokumentu:

Týmto pracovným dokumentom chce spravodajca vytvoriť základ pre ďalšie konzultácie
k iniciatívnej správe vo výbore. Najskôr v krátkosti načrtne právny rámec a úlohy, ktoré

                                               
1 KOM(2010)0546, .o. i. s. 24.
2 Článok 2 nového rámcového nariadenia, príloha V rámcového nariadenia, podmienka ex ante, pozri aj 
informačný leták Európskej komisie č. 10 týkajúci sa podmienky ex ante; cieľ posilnenia VVI pritom zahŕňa 
rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, zvýšenie investícií podnikov do výskumu a inovácií a 
posilnenie vedomostného trojuholníka.
3 Tematický cieľ spoločný článok 9 ods. 1 budúceho rámcového nariadenia 2011/0276(COD), ďalej len 
„rámcové nariadenie“, príp. článok 5 ods. 1 rámcového nariadenia EFRR, stav z 3. júna 2013.
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z toho vyplývajú pre regióny. Spravodajca by potom chcel na základe niekoľkých otázok na 
posúdenie vysvetliť stratégiu S3 a výzvy a riziká, ktoré predstavuje pre zúčastnené strany, 
pričom by pri chcel prezentovať niekoľko „osvedčených postupov“.

III. Stratégia inteligentnej špecializácie (S3):

Stratégia je komplexná. Pokus definovať ju je preto náležite komplikovaný. Európska komisia
a zákonodarca sa na konci rokovaní zhodli na týchto bodoch:

1. Definícia zo strany Európskej komisie a zákonodarcov1

„Pod pojem stratégia inteligentnej špecializácie spadajú vnútroštátne a regionálne inovačné 
stratégie, ktoré stanovujú priority, aby vytvorili konkurenčné výhody. Ide o posilnenie 
výskumu a inovácií, ktoré zodpovedajú potrebám podnikov, aby mohli konzistentným
spôsobom reagovať na nové obchodné príležitosti a vývoj na trhu. Pri tom by sa malo 
zabrániť zdvojovaniu a fragmentácii úsilia na úrovni EÚ.“ 

2. Nevyhnutné kroky regiónov2

Podľa právneho rámca majú regióny postupovať takto:
 Vlastná analýza (self-assessment) pomocou tzv. analýzy SWOT alebo porovnateľného 

postupu: najskôr sa musia stanoviť silné stránky, potreby a želané ciele. 
 V konečnom dôsledku sústreďuje stratégia S3 zdroje na ohraničený počet priorít pre 

výskum a inovácie.
 Obsahuje opatrenia na stimuláciu súkromných investícií do výskumu a technologického 

vývoja.
 Obsahuje systém kontroly a monitorovania3.
 Okrem toho sa plánuje, že členské štáty zavedú rámec, v ktorom sa budú špecifikovať 

dostupné rozpočtové zdroje pre výskum a inovácie vrátane viacročného plánu pre 
prioritné projekty EÚ (Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru, ESFRI) 

Okrem toho Komisia už nebude vykonávať nijakú hlbšiu vecnú kontrolu stratégií.4 Pokiaľ 
stratégia úplne chýba, alebo nie je v čase prijatia operačných programov k dispozícii akčný 
plán, ktorým sa zaistí, že stratégia sa bude realizovať do roku 2016, neposkytne sa finančná 
podpora od EFRR5 pre tematický cieľ VVI.6

IV. Otázky na posúdenie

                                               
1 Článok 2 budúceho rámcového nariadenia, výsledok trialógu, stav zo 17. júna 2013, vlastný preklad z 
angličtiny, vety rozdelené pre lepšiu čitateľnosť, originál v angličtine.
2 Pozri prílohu V návrhu rámcového nariadenia, resp. výsledky trialógu, bývalá príloha IV.
3 Návrh na systém preskúmania nezískal väčšinu.
4 Článok 17.4a nového rámcového nariadenia, o ktorom sa ešte sa rokuje: „consistency check“, usmernenia 
KOM časť I z marca 2013, s. 16.
5 Pod pojmom platby sa rozumejú „interim payments“, článok 17 ods. 5 nového rámcového nariadenia, stav 
trialógu, znenie z 10. júna 2013.
6 Pozri článok 17 ods. 1 a ďalej, ešte nebola uzavretá konečná dohoda, usmernenia KOM z marca 2013, s. 18.
Suma by pritom mala zodpovedať pokroku a druhu fondu.
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1. Nevzniká konflikt medzi záväzným cieľom tejto stratégie na jednej strane
a potrebnou flexibilitou prístupu regiónov (place-based approach) na strane druhej? 
Nehrozí nebezpečenstvo, že podmienka ex ante bude iba formálnou záležitosťou?

Podmienka ex ante stratégie S3 je charakteristická tým, že každý región vypracuje vlastnú 
stratégiu, ktorá bude prispôsobená jeho potrebám. V konečnom dôsledku môžu iba regióny 
rozhodnúť, čo posilní ich potenciál v oblasti inovácií. Zároveň však zákonodarca stanoví
všeobecné ciele tematickej koncentrácie a metodiky pre všetky regióny. Na účely
zabezpečenia účinnej podpory môže Európska komisia pri nesplnení povinnosti zastaviť 
platby.
Je ťažké určiť primeranú mieru preskúmania. Komisia môže napokon kontrolovať iba to, či 
regióny použili predpísanú metodiku a vypracovali stratégiu, nie však obsah stratégie.1
Vzniká tak určité (systémové) riziko, že podmienka ex ante sa stane formálnou záležitosťou. 

 Samotná stratégia S3 nie je všemocné zaklínadlo, ale iba pomôcka. Rozhodujúcou hnacou 
silou totiž nesmie byť podmienka, ale primárny záujem regiónov o dobrú, širokú 
koncepciu inovácií pre budúcnosť ich občanov. Pokiaľ regióny túto stratégiu nevnímajú 
ako príležitosť, nedosiahnu sa úspešné výsledky, bez ohľadu na to, aký je legislatívny 
rámec. 

Pri správnom vykonávaní stratégie bude jej rozvoj pre regióny náročnou a nákladnou úlohou. 
Regióny by preto mali vytvoriť dlhodobé a značne rozsiahle stratégie v oblasti inovácií, aby 
presahovali aj právne požiadavky a nasledujúce finančné obdobie.2

2. Môže byť stratégia úspešnou koncepciou politiky súdržnosti pre všetky regióny, bez 
ohľadu na ich mieru inovácií a rozvoja?

Vzhľadom na infraštruktúru alebo ľudské zdroje majú regióny rozdielne predpoklady
a rozdielne silné a slabé stránky. Musia preto existovať rôzne spôsoby posilnenia systémov
v oblasti inovácií na regionálnej úrovni. Z realistického hľadiska môže iba malý počet
regiónov získať vedúce postavenie v oblasti inovácií a podieľať sa na vytváraní prelomových 
technológií a inovácií. Väčšina sa pridá do skupiny nasledovníkov, ktorí dokážu využiť 
inovácie novým spôsobom. Takto napríklad modernizovalo Fínsko svoju hospodársku 
základňu – drevársky a papierenský priemysel – pomocou nanotechnológií vyvinutých inde. 
Iba takýto široký strategický prístup môže viesť k zmene hospodárstva vo všetkých regiónoch
a opodstatňuje tak využitie prostriedkov politiky súdržnosti na výskum a inovácie. Inak by sa 
časti štrukturálnych fondov stali len druhým programom na podporu výskumu.

 Z tohto dôvodu treba koncipovať rámcové podmienky tak, aby stratégiu mohol na svoj 
rozvoj použiť každý región bez ohľadu na svoje doterajšie postavenie. Tematický cieľ č. 1 
nariadenia EFRR treba uchopiť čo najširšie. Zameranie sa musí z výskumu jednoznačne 
presunúť na inovácie. Pokiaľ sa pojem inovácie bude chápať v širokom zmysle a bude 
otvorený voči technológiám, nájde v ňom každý región niečo pre seba.

                                               
1 Pozri časť III bod 2 a poznámku pod čiarou 6.
2 Môžu sa napr. týkať aj iných fondov, ako je ESF a zároveň môžu rozvíjať aj iné tematické ciele.
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 Spravodajca si uvedomuje nebezpečenstvo, že regióny sa začnú koncentrovať
predovšetkým na tému výskum a vývoj. Určite je rozhodujúce, aby sa podľa okolností
v jednotlivých regiónoch inovácie vnímali aj v zmysle praktického uplatnenia a neostalo 
sa iba pri inováciách orientovaných na technológie. Základom stratégie by malo byť 
rozšírenie pojmu inovácie na širší kontext, než sú technológie, nejde práve iba o vyspelé
technológie, ale pod tento pojem sa musia zahrnúť aj inovácie v technologicky nenáročnej 
oblasti a netechnologické inovácie spojené s praxou, napr. v oblasti služieb, zlepšenia 
procesov a organizačnej zmeny, modelov podnikania, marketingu, značiek a dizajnu, 
alebo v ekologickej a sociálnej oblasti (napríklad pri riešení výziev aktívneho starnutia
a demografických zmien).

 Svoj význam má aj otázka, aká bude výška finančných prostriedkov, ktoré najvyšší 
predstavitelia štátov a vlád uvoľnia, a ako budú môcť regióny ešte zasahovať do 
rozdeľovania prostriedkov. Podpora by mala byť ešte zaujímavá aj pre rozvinutejšie 
regióny, pretože inak by sa do stratégie pravdepodobne nezapojili, čo by nebolo v súlade
s jej významom a účelom a nesmie k tomu dôjsť.

3. Prečo je dôležitý proces podnikateľského objavovania? Je realistický prístup zdola 
nahor? Sú zúčastnené strany zapojené dostatočne?

Vedecké kruhy a Európska komisia oceňujú nový prístup stratégie zdola nahor. Na rozdiel od 
predchádzajúcich inovačných stratégií sa pri tomto prístupe neurčuje nasledujúci postup 
zhora. Namiesto toho sa vízia budúcnosti regiónu vypracuje v procese tzv. podnikateľského 
objavovania (entrepreneurial discovery process) v spolupráci s príslušnými podnikmi, či už 
MSP, alebo veľkými spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, ako aj inými 
zainteresovanými stranami.1

 Podľa spravodajcu je to najcitlivejší bod stratégie. Konečné rozhodnutie síce musia aj tak 
vykonať politici . Bez dostatočnej účasti zainteresovaných strán by však nebolo možné 
dostatočne posúdiť silné a slabé stránky regiónu. Pri tomto procese je osobitný dôraz na 
podnikoch. Tie totiž prirodzene najlepšie vedia, aké sú ich potreby a ako využiť svoj 
potenciál. Výskumné inštitúcie, univerzity a zariadenia, ako napríklad inovačné 
inkubátory, musia podporiť podniky v ich inovačnom úsilí na jednej strane svojimi 
výskumnými výsledkami zameranými na praktické uplatnenie a na druhej strane šírením 
znalostí pomocou svojich ľudských zdrojov. V konečnom dôsledku sa potom vytvárajú 
inovatívne produkty a služby v nových podnikoch (napr. podnikové inkubátory) alebo
v už existujúcich podnikoch. Tie sú hnacou silou hospodárskej zmeny regiónu a zvýšenia
jeho konkurencieschopnosti. Podmienkou fungovania inovačnej stratégie je výborná 
spolupráca medzi týmito stranami (vedomostný trojuholník) a politikmi, ktorí majú 
rozhodovacie právomoci (správne orgány). 

 Otázkou je, či regióny zapoja príslušné strany dostatočným spôsobom alebo či budú konať 
tak ako doteraz a budú zvyčajným spôsobom konzultovať iba s tými aktérmi, s ktorými sú 
zvyknuté. Len v kruhu etablovaných aktérov sa však vízia nájsť nedá. Mali by sa 

                                               
1 Spoločná príloha I bod 4.3 2 rámcového nariadenia: „involving national or regional managing authorities and 
stakeholders such as universities and other higher education institutions, industry and social partners in an 
entrepreneurial discovery process.“



PE514.671v01-00 6/10 DT\940990SK.doc

SK

zúčastniť napríklad aj budúci podnikatelia. Proces podnikateľského objavovania musí byť 
tiež výrazne hlbší („objavný“) než pri doterajších konzultáciách.

 Dosiahnuť sa to dá iba správnymi administratívnymi kapacitami: príslušné správne orgány 
sa musia naučiť pri výbere a organizovaní postupov v súvislosti so zúčastnenými stranami
uvažovať pružne a moderne.

4. Je možné vypracovať stratégiu v stanovenom čase?

Komisia túto podmienku ex ante navrhla až na jeseň 2011. Európska komisia však musí 
schváliť operačné programy už v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Regióny, ktoré začali
s vypracovávaním svojich stratégií až teraz, pravdepodobne nestihnú predložiť hotovú 
stratégiu pri odovzdávaní operačného programu. Hrozí, že práve podporovaná intenzívna 
účasť príslušných zúčastnených strán, a predovšetkým podnikov tzv. procesu podnikateľského 
objavovania nebude dostatočná.1 Je preto dôležité, aby právny rámec umožnil predložiť akčný 
plán ako alternatívu k hotovej stratégii. V tomto pláne treba uviesť, kto je zodpovedný za 
vypracovanie stratégie a kedy možno počítať s jej realizáciou. Ukončená musí byť najneskôr 
do konca roka 2016. Pri pohľade na regióny, ktoré sa často prezentujú ako vzor, treba
konštatovať, že na svojich regionálnych stratégiách v oblasti inovácií pracujú už mnohé roky 
alebo desaťročia. Táto skutočnosť poukazuje na to, že pri stratégii ide o proces, kde si všetky 
zúčastnené strany osvojujú poznatky v oblasti politík a ktorý bude určite výrazne presahovať
hranice programového obdobia. Malo by sa ale zaistiť, aby sa jednoducho „nerecyklovali“
staré inovačné stratégie a neopakovali sa tak chyby z minulosti, napríklad nedostatočné 
zapojenie regionálnych podnikov.

5. Aké nebezpečenstvá vznikajú pri stanovovaní priorít? Ako ich stanoviť „správne“?

Inteligentná špecializácia znamená, že členský štát alebo región stanoví priority podpory 
výskumu a inovácií, pričom zohľadní vlastné silné stránky a komparatívne výhody regiónu
a podporuje oblasti, ktoré majú najväčší potenciál dosiahnuť udržateľný účinok. Priority sa 
stanovujú na základe strategických znalostí aktív2, výziev3, konkurenčných výhod
a potenciálu excelentnosti regiónu. Tento proces si vyžaduje otvorenú vlastnú analýzu na 
základe adekvátnych ukazovateľov.

 Otázka, ktoré priority treba presne vybrať, je problematická takmer pre všetky regióny, aj
tie „rozvinutejšie“. Regióny sa obávajú, že pokiaľ sa trhy nebudú vyvíjať podľa ich 
očakávania, stavia na nesprávneho koňa. Vznikajú obavy, že budú citlivejšie na 
„vonkajšie otrasy“. Podniky, ktoré sa s prioritami nedokážu identifikovať, môžu zmeniť 
svoje sídlo. Práve v časoch krízy sa regióny snažia skôr o to, aby mali hospodársky čo 
najširší záber. Regióny majú často sklon jednoducho podporovať staré klastre alebo 
kopírovať známe úspešné modely. Aj zúčastnené strany majú najväčší záujem o to, aby sa 
brali do úvahy všetky ich oblasti pôsobenia. Práve stredné podniky sa obávajú, že hlavná
časť regionálneho hospodárstva bude upadať. Pokiaľ však bude príliš veľa priorít, 

                                               
1 Pozri otázku na posúdenie č. 3.
2 Patria k tomu napr. štruktúry odvetví, klastre, vysoké školy, výskumné inštitúcie, veda, technológia, odborné 
znalosti, ľudský kapitál, životné prostredie, prístup k trhu, systémy riadenia a prepojenie a vzťahy s ostatnými 
regiónmi. 
3 Patrí k tomu napr. starnúce obyvateľstvo, demografické zmeny, ťažkosti na pracovnom trhu, odľahlé miesta a 
iné faktory súvisiace so životným prostredím.
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urobíme opäť staré chyby, znovu budeme „rozlievať“ finančné prostriedky a investície 
nebudú mať dostatočný účinok.

 Rozhodujúce je nájsť správny pomer medzi špecializáciou a otvorenosťou alebo 
rozmanitosťou a nevytvoriť pritom závislosť od jedinej technológie (otvorenosť 
technológiám!) alebo jediného odvetvia. Dá sa to zabezpečiť zavedením technológií, 
výrobkov a služieb, ktoré sú spojené s existujúcimi úspešnými technológiami a oblasťami 
kompetencií v regióne, pretože v takom prípade je šírenie vedomostí najúspešnejšie 
(related diversity).

 V ideálnom prípade teda treba sústrediť úsilie na aktivity, ktoré presahujú jednotlivé 
odvetvia a technológie a rozvíjajú horizontálny účinok v rámci celého (regionálneho) 
hospodárstva.

 Spravodajca sa okrem toho domnieva, že čím väčší dôraz sa bude klásť na konzultácie so 
zástupcami zainteresovaných strán a na vypracovanie údajov pre vlastnú analýzu a systém 
monitorovania, tým viac sa minimalizuje pravdepodobnosť nesprávneho vývoja.

 Pokiaľ sa napriek tomu zaznamená nesprávny vývoj, musia mať regióny možnosti 
prispôsobiť procesy (aj počas finančného obdobia). Základný predpoklad, ktorý však 
regióny často podceňujú, predstavuje intenzívny, dobre premyslený systém 
monitorovania. Okrem toho potrebujú pracovníci s rozhodovacou právomocou odvahu na 
to, aby tieto úpravy skutočne uskutočnili. 

6. Sú poradenstvo a podpora pre regióny dostatočné?

Spolupráca s GR pre regionálnu politiku je vzhľadom na aktuálne rokovania o dohodách
o partnerstve a operačných programoch veľmi úzka, dokonca je pre regióny jedinou indíciou, 
či dokážu splniť podmienku ex ante. Európska komisia okrem toho poskytuje rôzne 
usmernenia ako vykonať vlastnú analýzu a lepšie pochopiť stratégiu. Výslovne na účely
podpory regiónov pri vykonávaní tohto procesu bola založená tzv. platforma S31. Platforma 
pracuje najmä formou kurzov partnerského preskúmania. Regióny, ktoré už v tomto procese 
pokročili alebo ho ukončili, radia regiónom, ktoré ešte nie sú tak ďaleko. Prihlásilo sa však 
iba približne 130 regiónov.2 Prihlásenie je síce dobrovoľné, ale šancu by mali využiť všetky 
regióny a členské štáty. Každý región sa určite môže niečo naučiť a niečím prispieť. 

7. Ako môže vyzerať „vonkajší rozmer“? Je realistický? Sú rámcové podmienky 
dostatočné? Ako sa skladá „stavebnica“ z regionálnych stratégií pre celú Európu? 

Najväčšou „čiernou skrinkou“ stratégie je určite jej vonkajší rozmer. Cieľom nie je len zlepšiť 
spoluprácu zúčastnených strán v regióne, ale stratégia by mala nasmerovať regióny von, aby 
našli svoje miesto v európskych hodnotových reťazcoch. Pri vypracovávaní stratégií by sa 
mali regióny zamyslieť, akým spôsobom môžu zmysluplne spolupracovať s inými regiónmi, 
napríklad nadviazať úzku spoluprácu medzi inovatívnymi klastrami, ktoré sa intenzívne 
zaoberajú výskumom, a uskutočňovať výmeny medzi výskumnými inštitúciami v rôznych 
regiónoch.3

Existujú síce regióny, ktoré už tento ideálny obraz spĺňajú a ktorých klastre už úzko 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, založená v roku 2011 v Seville.
2 Stav z mája 2013.
3 Príloha I bod 7.2.1. rámcového nariadenia.
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spolupracujú. Zjavne sú však buď príliš zamerané na výskum a mohli čerpať už z programu 
Regióny vedomostí v 7. rámcovom programe v oblasti výskumu, alebo sa v nich nachádzajú
podniky pôsobiace na celosvetovej úrovni, pri ktorých patrí takéto prepojenie už
k obchodnému modelu. 

Väčšina regiónov je však prepojená pomerne zle. Vzniká teda otázka, aká môže byť táto
situácia.

Učebnicový príklad nadnárodnej spolupráce tu určite predstavuje etablovaný klaster 
Silicon Europe: spojenie klastrov vyspelých technológií, teda podnikov
a výskumných inštitúcií v regiónoch Nemecka (Drážďany), Holandska (Eindhoven), 
Belgicka (Leuven), Francúzska (Grenoble) a Rakúska (Villach) v oblasti mikro-
a nanotechnológií. Špecializáciou získava každý región veľké hospodárske výhody; 
spoločne zvyšujú konkurenčné postavenie EÚ na celosvetovej úrovni a prispievajú
k splneniu cieľov stratégie Európa 2020.

Dôležitý prínos pre rozvoj hospodárstva pomocou VVI má predovšetkým územná spolupráca: 
o Cezhraničná spolupráca by mala prispieť predovšetkým k zlepšeniu nízkej úrovne

v oblasti výskumu a inovácií v susediacich regiónoch. 
o Aj v oblasti medziregionálnej spolupráce treba využiť územnú spoluprácu v záujme

podpory spolupráce klastrov, ktoré sa intenzívne zaoberajú výskumom, a v záujme
výmeny v oblasti výskumu a medzi výskumnými inštitúciami.1

 Spravodajca vidí problém v tom, že najvyšší predstavitelia štátov a vlád nemajú v úmysle 
tento cieľ dostatočne finančne podporiť. Ako poukázal aj Parlament, plánovaný obsah si 
vyžaduje oveľa lepšiu finančnú podporu.

Zaujímavým príkladom medziregionálnej spolupráce, spolupráce medzi dvoma susediacimi 
regiónmi, je spoločná inovačná stratégia nemeckých spolkových krajín Berlin a Brandenburg. 
Tieto regióny pracujú na spoločných projektoch už od 90. rokov. V rokoch 2007 až 2010 
vypracovali spoločnú inovačnú stratégiu InnoBB.2

 Tieto skúsenosti ukazujú, že tento proces schvaľovania je veľmi zdĺhavý a od všetkých 
aktérov si žiada výrazné dodatočné úsilie pri schvaľovaní právneho rámca, stratégií
a operačných programov. 

 Politika a správa si pri vykonávaní vyžadujú mimoriadnu flexibilitu. V tomto prípade je 
na ministerstvách určite potrebný dlhodobý proces učenia sa. Celkovo sa musí počítať
s veľmi dlhým časovým obdobím.

 Mimoriadne zložité je to v prípade, keď chcú spolupracovať susediace regióny z rôznych 
členských štátov. Doteraz sa často ukázalo, že potrebné schválenie stratégií a operačných 
programov je z časového aj obsahového hľadiska mimoriadne náročné. 

 Okrem potrebných moderných kapacít na správu musí byť v budúcnosti dostatočne 
flexibilný aj právny rámec, predovšetkým pri oprávnenosti operácií.3 Skúsenosti

                                               
1 Budúce nariadenie o Európskej územnej spolupráci, stav z 3. júna 2013, odôvodnenie 5 a ďalej.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Článok 60 ods. 2 rámcového nariadenia umožňuje, že až 15 % podpory poskytnutej v rámci EFRR možno 
použiť na prioritnú os mimo programu.
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v nasledujúcom finančnom období ukážu, či bolo doterajšie úsilie zákonodarcu
dostatočné. 

Vzhľadom na požiadavku stratégie v súvislosti so zabránením zdvojovaniu a fragmentácii
regióny často kladú otázku, či im môže Európska komisia poradiť pri výbere priorít a do akej 
miery. Právny rámec to nestanovuje. Európska komisia však môže dať regiónom podnety na 
zlepšenie ich medzinárodného rozmeru. Potrebné údaje o prípadných partneroch na
spoluprácu môže určite poskytnúť aj platforma S3.

8. Ako by mohlo vyzerať uplatnenie snahy o synergiu medzi rôznymi formami podpory 
zo strany EÚ, ako je HORIZONT 2020 a štrukturálne fondy? Je v tomto prípade 
legislatívny rámec dostatočný? Ako môžu vyzerať potrebné koordinačné mechanizmy? 

Plánom spoločného strategického rámca je podnietiť členské štáty pri stratégii k tomu, aby
v oblasti VVI kombinovali všetky potenciálne zdroje s cieľom dosiahnuť čo najlepší účinok. 
Okrem vnútroštátnej a regionálnej finančnej podpory a súkromného kapitálu to okrem 
štrukturálnych fondov samozrejme znamená najmä program Horizont 2020.

Synergia medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 sa má dosiahnuť 
predovšetkým takto: V prvom rade sa aktéri z oblasti výskumu a inovácií na regionálnej 
úrovni majú vytvorením výskumných kapacít pripraviť na to, aby mali v budúcnosti lepšiu 
možnosť zapojiť sa do programu HORIZONT 2020 (stairways to excellence, widening 
participation).1 Príkladmi sú prepojenia centier excelentnosti alebo inovatívnych klastrov, 
predovšetkým v menej rozvinutých regiónoch a regiónoch so slabým potenciálom VVI,
s vedúcimi centrami excelentnosti a klastrami v Európe, tzv. družobná a tímová spolupráca2, 
modernizácia malých regionálnych výskumných inštitúcií na centrá excelentnosti na základe
financovania zo štrukturálnych fondov, vytvorenie katedier EVP alebo modernizácia 
univerzít, celoživotné vzdelávanie vedcov alebo rozvoj poradenských centier pre účasť na 
programe HORIZONT 2020.3

Ďalej musia existovať opatrenia, ktoré budú slúžiť hospodárskemu využitiu výsledkov 
výskumu, napríklad z RP7 alebo neskôr z programu HORIZONT 2020, a vytvoreniu 
prostredia priaznivého pre inovácie v podnikoch, napr. financovanie v ranom štádiu pre 
podnikové inkubátory, tzv. živé laboratóriá atď.

Výzvy pre všetky zúčastnené strany sú mnohostranné. Keďže podniky už dlho márne čakajú 
na lepšie rámcové podmienky, očakávania sú vysoké. Začať treba koordinovaným vytvorením
právneho rámca. Na účely posilnenia synergie rôznych európskych štrukturálnych
a investičných fondov sa vytvoril spoločný právny rámec, napr. využitím tzv. programov 
financovaných z viacerých fondov.4

Pre stratégiu má mimoriadny význam koordinácia európskych štrukturálnych a investičných 
                                               
1 Príloha I bod 4.2a rámcového nariadenia.
2 Príklad: Spolupráca Inštitútu Maxa Plancka so štátmi východnej Európy.
3 Príloha I bod 4.3.4 rámcového nariadenia a údaje v informačnom letáku Komisie o synergiách medzi 
európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a programom HORIZON 2020 vo viacročnom finančnom 
rámci.
4 Príloha I bod 3.2.a rámcového nariadenia 2011/0276(COD).
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fondov a programu HORIZONT 2020, predovšetkým v prípade otázok oprávnenosti, spôsobu 
vyúčtovania a pravidiel účasti. Vzhľadom na rozdielny prístup k riadeniu programov je tento 
proces osobitnou výzvou. Predpokladom úspešnej koordinácie programov je úzka spolupráca 
príslušných generálnych riaditeľstiev pred vypracovaním návrhov, počas legislatívneho 
postupu a pri poradenstve pre regióny. Tento dlhodobý proces sa začal neskoro. Usmernenia, 
ako konkrétne môžu regióny túto synergiu dosiahnuť, budú preto k dispozícii až na jeseň 
2013. Úzka koordinácia príslušných generálnych riaditeľstiev, ktorú Európsky parlament už 
dlho vyžadoval, začínala veľmi pomaly. Aj tu sa musí pracovná mentalita úradov prispôsobiť 
novým výzvam.

Nároky na koordináciu plánovania a podávania žiadostí nestúpajú iba v rámci Komisie, ale 
takisto aj medzi Európskou komisiou a správnymi orgánmi operačných programov pre 
štrukturálne fondy, národnými kontaktnými miestami pre program HORIZONT 2020
a podnikmi ako potenciálnymi žiadateľmi, ako aj poradenskými centrami, ako napr. Európska 
sieť podnikov (EEN). Je to veľká výzva najmä pre federálne inštitucionálne usporiadanie. Aj
v tomto prípade sa vyžaduje úzka asistencia a poradenstvo zo strany Európskej komisie.

V. Výhľady

Spravodajca sa teší na živú diskusiu s kolegami vo výbore, ako aj na prvé vyhodnotenie 
pokroku v regiónoch pri uplatňovaní podmienky ex ante zástupcami GR pre regionálnu 
politiku. Okrem toho spravodajca očakáva pripomienky od zainteresovaných strán a regiónov.


