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I. SPRÁVA O STAVE VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A JEHO POROVNANIE SO ZAHRANIČÍM ZA ROKY 2006 - 2010


Úvod

Základným predpokladom konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja ekonomiky sú vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie. Krajiny Európskej únie v súčasnosti aplikujú opatrenia Stratégie Európa 2020, kde kľúčovým pilierom je podpora výskumu, vývoja a inovácií. 

Podmienkou dlhodobého rastu životnej úrovne Slovenska je vytvorenie vedomostnej ekonomiky. V súčasnosti Slovensko zaostáva v kľúčových ukazovateľoch rozvoja vedomostnej ekonomiky nielen za najvyspelejšími krajinami EÚ, ale aj za krajinami V4. Slovenská republika patrí medzi krajiny s najnižšími investíciami do výskumu, vývoja a vzdelávania. V inovačnom hodnotení krajín EÚ sa Slovensko prepadlo z 18. miesta v roku 2009 na 23. miesto v roku 2010. V počte vedeckých odborných publikácií a počte citácií vykazuje jedny z najnižších hodnôt v rámci EÚ.

V súvislosti s financovaním VaV  z verejných zdrojov je nevyhnutné zvyšovať transparentnosť a klásť dôraz na efektívnosť vynaložených prostriedkov. Aj preto je nevyhnutné zhodnotiť aktuálny stav VaV v Slovenskej republike, čo je cieľom tohto materiálu.

V členských krajinách EÚ sú pre hodnotenie VaV používané dva  typy ukazovateľov:
	individuálne ukazovatele,
	združené ukazovatele.

Individuálne ukazovatele VaV sú publikované v ročenkách národných štatistických úradov, Eurostatu, Európskej komisie, OECD a niektorých ďalších svetových inštitúcií, ako napr. Svetového ekonomického fóra.
Individuálne ukazovatele môžeme ďalej rozdeliť do nasledujúcich kategórií:
	ukazovatele pre hodnotenie vstupov – zdrojov VaV,
	ukazovatele pre hodnotenie výsledkov VaV a ich účinkov,
	ukazovatele pre hodnotenie využitia VaV.


Združené ukazovatele vznikajú váženou agregáciou individuálnych ukazovateľov. Hodnotia komplexne pomocou jediného ukazovateľa a dovoľujú porovnať úroveň jednotlivých štátov v tejto oblasti. 
V tomto materiáli sa zameriame na analýzu výskumu a vývoja prostredníctvom individuálnych ukazovateľov. 




I.1 INDIVIDUÁLNE UKAZOVATELE – UKAZOVATELE HODNOTENIA VSTUPOV

V rámci individuálnych ukazovateľov sa hodnotia výdavky na VaV v rôznej štruktúre, ľudské zdroje v oblasti VaV a ďalšie ukazovatele popisujúce vstupy do VaV.

I.1.1 Stav výdavkov na výskum a vývoj
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Relevantným kritériom pre posudzovanie stavu VaV v krajine je výška celkových výdavkov investovaných do VaV. Celkové výdavky na VaV sú tvorené výdavkami štátneho rozpočtu, podnikateľského sektora, investíciami neziskového sektora a výdavkami zo zahraničných zdrojov.
Graf 1: Vývoj výdavkov na VaV v SR v rokoch 2006-2010 podľa zdrojov  financovania (v tis. eur)
Zdroj: Štatistický úrad SR 
Pozn: Výdavky štátneho rozpočtu zahŕňajú výdavky zo štátnych a verejných zdrojov a výdavky zo zdrojov vysokých škôl

Výška výdavkov na VaV v roku 2010 dosiahla najvyššiu úroveň v rámci  sledovaného obdobia, a to v absolútnom i relatívnom vyjadrení t.j. ako podiel z hrubého domáceho produktu v bežných cenách (ďalej len „HDP b. c“.). V roku 2010 predstavovali celkové výdavky na VaV v SR 416 369 tis. eur, teda o 113 375 tis. eur viac ako v roku 2009, čo je nárast o 37,42% a predstavujú 0,63% HDP  b. c. oproti 0,48% HDP v b. c. v roku 2009. Výdavky na VaV zo štátneho rozpočtu (výdavky zo štátnych a verejných zdrojov a výdavky zo zdrojov vysokých škôl) v roku 2010 dosiahli sumu 208 160 tis. eur, čo predstavuje 0,32% HDP b. c. oproti 154 989 tis. eur v roku 2009 (0,25% HDP b. c.), čo znamená nárast o 34,31%. Výdavky investované podnikateľským sektorom do VaV v roku 2010 dosiahli úroveň 145 979 tis. eur (0,22% HDP b. c.) oproti 106 375 tis. eur v roku 2009 (0,17% HDP b. c.), čo predstavuje nárast o 37,23%.  Neziskový sektor investoval v roku 2010 do VaV  celkom 1 165 tis. eur,  (0,0018% HDP b. c.)  oproti 2 914 tis. eur (0,0046% HDP b. c.) v roku 2009, čo predstavuje pokles o 39,98% a finančné prostriedky zo zahraničných zdrojov file_2.png
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predstavovali v roku 2010 61 064 tis. eur (0,09% HDP b. c.) oproti 38 717 tis. eur (0,06% HDP b. c.) v roku 2009, čo predstavuje nárast o 57,72%.  
Graf 2: Vývoj výšky HDP  b. c. a vývoj objemu celkových výdavkov na VaV v rokoch 2006-2010 
Zdroj: Štatistický úrad SR

Informácie o celkových výdavkoch na VaV v jednotlivých rokoch v absolútnych hodnotách a v relatívnom vyjadrení ako % HDP v b.c. sú uvedené v Prílohe 1.

Porovnanie so zahraničím

VaV v Slovenskej republike je z hľadiska objemu celkových finančných prostriedkov poddimenzovaný. Na VaV v SR sa celkovo (0,63% HDP b. c. v roku 2010) poskytuje nižší objem výdavkov v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) (priemer EÚ-27 bol 2,00% HDP b. c. v roku 2010). Možno konštatovať, že v porovnaní s jednotlivými členskými štátmi EÚ sú celkové výdavky na VaV v SR jedny z najnižších. Nižší relatívny objem  výdavkov na VaV ako SR vynakladalo z členských krajín EÚ v roku 2010 Rumunsko (0,47%), Cyprus (0,5%), Bulharsko (0,6%) a Lotyšsko (0,6%). Malta dosiahla rovnakú úroveň financovania ako SR (0,63%). 
V rámci EÚ v roku 2010 výrazne vyšší  percentuálny podiel výdavkov na VaV  z HDP b. c. než je priemer EÚ vynaložilo  Fínsko (3,87%), Švédsko (3,42%), Dánsko (3,06%), Nemecko (2,82%) a Rakúsko (2,76%). 

Podrobnejšie informácie o výdavkoch na VaV podľa jednotlivých krajín sú uvedené v grafoch   v Prílohe 1.

I.1.2 Stav ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

Medzi zamestnancov VaV zaraďujeme výskumníkov, technický a ekvivalentný personál a pomocný personál. Do kategórie výskumníkov patria zamestnanci, ktorí majú rozhodujúci význam pre tvorbu a spoločenské využitie vedeckých poznatkov. Patria sem: vedeckí zamestnanci, vedecko-pedagogickí zamestnanci, vedecko-technickí zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci, manažéri a zamestnanci pracujúci priamo v plánovaní a riadení výskumných a vývojových prác výskumníkov, interní a účeloví vedeckí ašpiranti, zamestnanci na študijných pobytoch a účastníci postgraduálneho štúdia) Definícia podľa Metodického listu základného ukazovateľa č. 3310 Štatistického úradu SR z 15.3.2011.). 
V ostatných rokoch došlo v Slovenskej republike k zvýšeniu počtu zamestnancov VaV. V roku 2010 predstavoval v Slovenskej republike počet zamestnancov VaV vo FTE) FTE – Full time equivalent  - vyjadruje rozsah pracovnej činnosti. Jeden človekorok sa rovná jednému roku práce zamestnanca, ktorý sa venuje na 100% výskumnej činnosti na 1 rok. Započítava sa čas, ktorý zamestnanec strávi výkonom výskumnej a vývojovej činnosti v 1 roku. Ak napríklad ide o zamestnanca, ktorý pravidelne strávi 30% svojho času výkonom VaV a ostatok času sa zaoberá inými činnosťami (pedagóg, lekár a pod.), ako ekvivalent plného pracovného času sa mu započítava 0,3 človekoroka. Obdobne, ak sa zamestnanec zaoberá výskumnou činnosťou plný pracovný čas, ale v organizácii pracuje len napríklad 6 mesiacov, započítava sa mu 0,5 človekoroka.) hodnotu 18 187, z toho počet výskumníkov bol 15 183, čo znamená  v oboch prípadoch nárast asi  o 14 % oproti roku 2009 (15 951 zamestnancov VaV, z toho 13 290 výskumníkov).
Z regionálneho pohľadu najvyššie zastúpenie zamestnancov vo VaV vykazuje Bratislavský samosprávny kraj, kde v roku 2010 pracovalo vo VaV  celkovo 9 656 osôb v prepočte na FTE. Druhý najvyšší počet zamestnancov VaV bol v Košickom samosprávnom kraji (2 269 osôb vo FTE). Najmenší počet zamestnancov pracoval vo VaV v Prešovskom samosprávnom kraji (502 osôb vo FTE).  
Z hľadiska skupín odborov vedy a techniky najväčší počet zamestnancov VaV pracoval v roku 2010 v technických vedách (6 312 vo FTE). Druhé najvyššie zastúpenie vykazujú prírodné vedy (3 640  vo FTE v roku 2010). V oboch skupinách odborov pracuje spolu  takmer 55% z celkového počtu zamestnancov vo VaV. Najnižšie zastúpenie vykazujú pôdohospodárske vedy (1 434 vo FTE v roku 2010). V porovnaní s rokom 2009 však pôdohospodárske  ako aj  humanitné vedy zaznamenali najväčší percentuálny prírastok počtu zamestnancov (v oboch prípadoch cca 34%). 
Z hľadiska výchovy potenciálnych zamestnancov VaV došlo v roku 2010 k nárastu počtu študentov doktorandského štúdia. Ich  celkový počet bol 11 107, čo je o 158 viac ako v roku 2009. V priebehu rokov 2006-2010 postupne dochádzalo k nárastu počtu absolventov doktorandského štúdia. V roku 2010 bol počet absolventov 2 878, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje nárast o 941. 
Podrobnejšie informácie o stave ľudských zdrojov vo VaV sú uvedené v Prílohe 2.


I.2 INDIVIDUÁLNE UKAZOVATELE – UKAZOVATELE HODNOTENIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU A VÝVOJA

I.2.1 Bibliometrická analýza

Bibliometrická analýza predstavuje hodnotenie počtu publikácií a ich citácií v danej krajine. Najpoužívanejším zdrojom informácií pre bibliometrické hodnotenie je databáza ESI.) Zdroj: Essential Science Indicators (ESI), Thomson Reuters, ktorá je v SR prístupná prostredníctvom  projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) http://esi.isiknowledge.com/home.cgi).) Najvýznamnejšími  indikátormi  hodnotenia sú relatívny počet vedeckých odborných publikácií,  relatívny počet citácií a citačný index. 
Ukazovateľ relatívneho počtu vedeckých odborných publikácií) počet vedeckých odborných publikácií na 1 000 obyvateľov.) dosiahol v Slovenskej republike  v sledovanom období  rokov 2006 – 2010 hodnotu 0,47.  Najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahujú krajiny Dánsko (1,86), Belgicko (1,80), Fínsko (1,72),  Holandsko (1,63) a Veľká Británia (1,45). 
Ukazovateľ relatívneho počtu citácií)  počet citácií na 1000 obyvateľov.) dosahoval v Slovenskej republike v sledovanom období  rokov 2006 – 2010  hodnotu 1,66. Najvyššie hodnoty dosiahlo,cií, podobne ako pri počte publikácií Dánsko (14,06), Belgicko (12,04), Holandsko (11,99), Fínsko (10,82) a Veľká Británia (10,05). 
Najpoužívanejším ukazovateľom je relatívny citačný index)  podiel priemerného počtu citácií publikácií danej krajiny k priemernému počtu citácií publikácií svetovej databázy.). Slovenská republika dosiahla v sledovanom období hodnotu ukazovateľa 62%. Najvyššiu hodnotu ukazovateľa spomedzi sledovaných krajín dosiahlo Dánsko (134%), nasledovalo Holandsko (131%), USA (126%), Veľká Británia (124%) a Belgicko (119%).
Podrobnejšie informácie o bibliometrickej analýze  sú uvedené  v Prílohe 3.

I.2.2 Patentová štatistika
 
Patent je ochranný dokument, ktorý udeľuje štát. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na využívanie vynálezu  počas určitého časového obdobia. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí, ktoré sú nové a zahŕňajú vynálezcovskú činnosť.
V roku 2010 bolo Úradom priemyselného vlastníctva SR (národnou cestou) udelených 376 patentov. Počet patentov v porovnaní s rokom 2009 klesol (v roku 2009 bolo udelených 554 patentov). Z celkového počtu patentov udelených národnou cestou bolo v roku 2010 udelených 57 patentov domácim prihlasovateľom a 319 patentov zahraničným prihlasovateľom.
Podrobnejšie informácie o patentoch a patentových prihláškach udelených v SR v sledovanom období sú uvedené v Prílohe 3.  

 


I.3 INDIVIDUÁLNE UKAZOVATELE – UKAZOVATELE HODNOTENIA VYUŽITIA VÝSKUMU A VÝVOJA

I.3.1 Úžitkové vzory

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. ) § 4 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ) 
V roku 2010 bolo Úradom priemyselného vlastníctva SR celkovo zapísaných 283 úžitkových vzorov, ich počet v porovnaní s rokom 2009 mierne stúpol (v roku 2009 bolo zapísaných 250 úžitkových vzorov).
 
I.3.2 Dizajny
 
Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.)  § 2 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch. ) 
V roku 2010 bolo Úradom priemyselného vlastníctva  SR zapísaných 78 dizajnov. Ich počet v porovnaní s rokom 2009 výraznejšie klesol (v roku 2009 bolo zapísaných 116 dizajnov). 
 
I.3.3 Ochranné  známky
 
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.) § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. 
)
Celkový počet ochranných známok zapísaných Úradom priemyselného vlastníctva  SR v roku 2010 predstavoval 2 299. Ich počet zaznamenal výrazný pokles v porovnaní s rokom 2009 (v roku 2009 bolo zapísaných 3 097 ochranných známok).
 
Podrobnejšie informácie o úžitkových vzoroch, dizajnoch a ochranných známkach udelených v SR v sledovanom období sú uvedené v Prílohe 3.  




II. VYHODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI A EFEKTÍVNOSTI GRANTO-VÝCH SCHÉM NA PODPORU VaV FINANCOVANÝCH Z VEREJNÝCH ZDROJOV V ROKU 2011


Medzi hlavné zdroje financovania VaV  na Slovensku patria:
	štátny rozpočet Slovenskej republiky, 

7. rámcový program Európskeho spoločenstva ( ďalej len „ES“) pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (ďalej len „7.RP“) ako aj 7. rámcový program ES pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (ďalej len „EURATOM“) 
štrukturálne fondy EÚ.

V SR sú z verejných zdrojov poskytované prostriedky na dva druhy podpory VaV, a to na:
	inštitucionálne financovanie VaV,
účelové financovanie VaV (prostredníctvom verejnej súťaže). 

II.1 FINANCOVANIE VaV Z VEREJNÝCH ZDROJOV S VÝNIMKOU ROZPOČTOVEJ  KAPITOLY MŠVVAŠ   SR  V  ROKU 2011


II.1.1 Rezort Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

V pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR“) nie sú žiadne priamo riadené organizácie VaV. V roku 2011 však  boli financované z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR výdavky na riešenie 73 projektov VaV  v celkovom objeme 1 753 690 eur. 
Projekty boli zamerané na VaV v oblasti dopravy, komunikácií, výstavby a stavebníctva.  Výsledky riešenia projektov tvoria podklady pre rozhodovací proces, pre tvorbu stratégií a koncepcií v oblastiach pôsobnosti rezortu. 

II.1.2 Rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (ďalej len „MPRV SR“) má 6 priamo riadených organizácií VaV, ktoré v roku 2011 riešili celkovo 25 rezortných projektov VaV  v celkovej výške 2 728 834 eur. 
Projekty sa zameriavali na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo. Strategickým cieľom úloh bolo vytvoriť, získať a uplatniť nové poznatky pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja výkonného multifunkčného, environmentálne orientovaného a konkurencieschopného slovenského pôdohospodárstva v podmienkach EÚ a svetového agrárneho trhu. 

II.1.3 Rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

V pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) je 1 priamo riadená organizácia VaV, ktorá v roku 2011 riešila 22 projektov VaV s celkovými investíciami 564 299 eur. 
Výsledky výskumných projektov a výskumných štúdií využíva  MPSVR SR  najmä  pri tvorbe strategických materiálov a štrukturálnych opatrení v  oblasti zamestnanosti,  sociálnej a rodinnej politiky, ako aj pri analýze celkovej sociálnej situácie na Slovensku.  
II.1.4 Rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) nemá priamo riadené organizácie VaV. Zo svojho rozpočtu však poskytlo  organizáciám VaV prostriedky na riešenie projektov VaV potrebných pre rezort v celkovej výške  1 500 000 eur na riešenie 40 projektov VaV. 
Tieto  projekty boli  zamerané na racionalizáciu diagnostických a terapeutických postupov chorôb s najväčšou incidenciou v slovenskej populácii a na analýzu faktorov životného prostredia prispievajúcich k jej chorobnosti. 

II.1.5 Rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia (ďalej len „MŽP SR“) má 2 priamo riadené organizácie VaV, ktoré v roku 2011 riešili 96 projektov VaV s celkovými investíciami vo výške 3 287 579 eur.
Medzi najdôležitejšie patrili  projekty zamerané na Stratégiu implementácie európskych smerníc pre oblasť vody, najmä  zjednocovanie metodík pre spracovanie vodného plánu.

II.1.6 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) nemá priamo riadené organizácie VaV. Zo svojho rozpočtu však poskytol prostriedky na riešenie 1 projektu VaV potrebného pre rezort v celkovej výške  995 735 eur. 
Obsahom projektu bola výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou. 

II.1.7 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

V pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je 1 priamo riadená organizácia VaV, ktorá v roku 2011 riešila 15 projektov VaV v celkovej  výške  52 449 eur. 
Projekty boli zamerané na oblasť energie, zdravia, životného prostredia,  ako aj priemyselnej metrológie.   

II.1.8 Štatistický úrad Slovenskej republiky

V pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) je 1 priamo riadená organizácia VaV, ktorá v roku 2011 riešila 6 projektov VaV s celkovými investíciami vo výške  880 000 eur.
Väčšina úloh bola zameraná na riešenie požiadaviek Eurostatu v oblasti metodiky a metodológie. Ďalšiu významnú oblasť predstavovali pokračujúce úlohy zamerané na oblasť zdokonaľovania automatizovaného spracovania štatistických produktov a na možnosť využívania údajov z administratívnych zdrojov.

Záver:
Celkovo bolo z rozpočtových kapitol ústredných orgánov štátnej správy (s výnimkou MŠVVaŠ SR) financovaných 278 projektov VaV v celkovej výške 11 762 586 eur.

Podrobnejšie informácie  o projektoch VaV financovaných ústrednými orgánmi štátnej správy s výnimkou MŠVVaŠ SR sa nachádzajú v Prílohe 4. 

II.1.9 Činnosť Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied (ďalej len "SAV") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky ) §1 ods. 1 zákona č.133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied.). SAV je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave,  ktorej činnosť sa riadi zákonom č.133/2002 Z. z. z 19. februára 2002 o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov. Činnosť SAV je financovaná prostredníctvom samostatnej rozpočtovej kapitoly.  
SAV vykonáva výskumnú činnosť prostredníctvom svojich 56 výskumných organizácií. Významnou úlohou SAV v roku  2011  bolo riešenie domácich i medzinárodných projektov (z toho 5  projektov  6.RP a    64  projektov 7.RP) a realizácia projektov financovaných  zo štrukturálnych fondov EÚ. Organizácie SAV sa zapojili do všetkých výziev vyhlásených Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (ďalej len „ASFEU“) v Operačnom programe Výskum a vývoj, ako aj do výziev Operačného programu Vzdelávanie, v ktorej boli oprávnenými žiadateľmi.  Organizácie SAV, ktoré sa v roku 2011 zapojili do Operačného programu Výskum a vývoj v postavení hlavného partnera, celkovo implementovali 64 projektov s celkovým objemom zazmluvnených prostriedkov vo výške 151 312 528 eur.
Do Operačného programu Vzdelávanie sa v roku 2011 zapojilo 6 organizácii SAV a celkovo zazmluvnili 3 569 538 eur. 
Na pracoviskách SAV k 31. 12. 2011 pôsobilo 1 813 vedeckých pracovníkov, z toho 276 doktorov vied a 1 537 CSc. a PhD., v SAV pôsobí 132 profesorov a 162 docentov. 
Počet publikácií zamestnancov SAV evidovaných v databáze Current Contents presiahol počet 1300. Počet citácií pracovníkov SAV v roku 2011 registrovaných v databáze  Web of Science) Web of Science - Thomson reuters /USA/ - Tri indexy databázy Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, s týždennou aktualizáciou, sleduje sa cca 11 000 titulov časopisov. Dva indexy ISI Proceedings poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu.)  bol 18 818, počet citácií registrovaných v databáze Scopus) Scopus - Vydavateľstvo Elsevier /Holandsko/- multidisciplinárna abstraktová, bibliografická  databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Ponúka vyhľadávanie vedeckých informácií nielen z prírodných, technických, spoločenských vied a medicíny, ale aj z oblasti umenia a humanitných vied. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov.) dosiahol počet 2 787. 
Pracovníci SAV  v roku 2011 publikovali 119 vedeckých  monografií v domácich a 20 v  zahraničných vydavateľstvách.  
Zmluvná spolupráca pri riešení aplikovaného výskumu sa realizovala v 22 organizáciách SAV. V 57 prípadoch bol odberateľom výsledku podnikateľský subjekt, v 15 prípadoch bol výskum vykonávaný na objednávku štátnej správy, samosprávy alebo organizácie  z mimovládneho sektora. Finančný prínos z tejto spolupráce pre organizácie SAV v roku 2011 činil l 297 tis. eur.  

Podrobnejšie informácie o činnosti SAV v roku 2011 sa nachádzajú vo „Výročnej správe o činnosti SAV za rok 2011“, ktorá bola dňa 31.5.2012 vládou SR vzatá na vedomie.

II.2 GRANTOVÉ SCHÉMY NA PODPORU VAV  

II.2.1 Grantové schémy – VEGA A KEGA – vysoké školy

V rámci programu 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda sa podpora vysokoškolskej VaV uskutočňovala prevažne v rámci podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda a technika. Niektoré podporné a rozvojové aktivity súvisiace s VaV však boli podporované aj z iných podprogramov programu 077, najmä z podprogramu 077 13 Rozvoj vysokého školstva.
V roku 2011 celková  suma inštitucionálnych  prostriedkov poskytnutá vysokým školám predstavovala 94 151 tis. eur, čo je o 54 927 tis. eur viac ako v roku 2010.  
Prudký nárast  celkových inštitucionálnych výdavkov v roku 2011 oproti roku 2010 bol spôsobený zmenou metodiky rozpisu rozpočtu, v dôsledku ktorej bola časť mzdových nákladov vysokoškolských pedagógov presunutá z podprogramu 07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečovanie prevádzky vysokých škôl  do podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda a technika.

Tab. 1: Vývoj výšky podpory vysokoškolskej vedy a techniky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR za obdobie 2007 – 2011 (v  eurách))Ide o rozpis finančných prostriedkov bez zohľadnenia neskorších vratiek. )
Zdroj: Výročné správy o stave vysokého školstva za roky 2007- 2011

Výdavky ŠR /rok
2007
2008
2009
2010
2011
celkové 
40 385 614 
36 263 294
39 737 295 
39 224 428 
94 151 173 
z toho VEGA
10 356  503   
10 372 436
10 299 314 
10 291 437
9 259 085
z toho  KEGA
2 564 230
2 542 820  
2 556 000   
2 456 400
2 492 000   
     
Na podporu projektov základného výskumu prostredníctvom Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (ďalej len „VEGA“) bolo v roku 2011 pre vysoké školy rozpísaných 9 259 tis. eur, čo oproti roku 2010 predstavuje pokles o 1 032 tis.  eur. Na riešení projektov VEGA sa podieľali vysokoškolskí učitelia, tvoriví výskumní pracovníci a doktorandi vysokých škôl. V roku 2011 bolo prostredníctvom agentúry VEGA podporených 1 438 projektov riešených vysokými školami.
Na podporu projektov v oblasti výskumu pre rezort školstva prostredníctvom Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (ďalej len „KEGA“) bolo v roku 2011 rozpísaných  2 492 tis. eur, čo znamená oproti roku 2010 nárast o 36 tis.  eur. V roku 2011 bolo prostredníctvom agentúry KEGA podporených 451 projektov. 
MŠVVaŠ SR sa v rámci KEGA usilovalo cieľavedome vytvárať podmienky na podporu tvorivej umeleckej činnosti umeleckých vysokých škôl a fakúlt s umeleckým zameraním ostatných vysokých škôl, a tak aspoň čiastočne kompenzovať menšie  možnosti získania grantovej podpory na tento druh tvorivej činnosti. 
Podrobné informácie o výške inštitucionálnych prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR získanej jednotlivými vysokými školami prostredníctvom VEGA  a KEGA v roku 2011  sa nachádzajú v Prílohe 5.
Informácie o činnosti vysokých škôl a ich stave v roku 2011 sú uvedené vo                           „Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2011“. 





II.2.2 Grantová schéma – VEGA  -  Slovenská akadémia vied

Celkové inštitucionálne výdavky z rozpočtovej kapitoly SAV v roku 2011 predstavovali 59 551 tis. eur, čo je o 3 121 tis. menej ako v roku 2010. 
Na podporu projektov základného výskumu prostredníctvom grantovej agentúry VEGA bolo v roku 2011 rozpísaných pre ústavy SAV  4 220 tis.  eur, čo  predstavuje oproti roku 2010 nárast o 239 tis. eur. Celkove bolo v SAV z grantovej schémy VEGA v roku 2011 podporených 659 projektov. 
Tab.2  Vývoj inštitucionálnych výdavkov poskytovaných ústavom SAV z rozpočtovej kapitoly SAV za obdobie 2007 – 2011 (v eurách)) Ide o rozpis finančných prostriedkov bez zohľadnenia neskorších vratiek.)
Zdroj: SAV

Inštitucionálne výdavky/rok
2007
2008
2009
2010
2011
Celkové
49 847 972
58 242 349 
61 236 222 
62 671 507
59 551 028  
 z toho VEGA 
236 971
2 603 333 
2 938 625
3 981 299 
4 220 041 

Podrobné informácie o výške prostriedkov z rozpočtovej kapitoly SAV získaných jednotlivými ústavmi SAV sa nachádzajú v Prílohe 5. 

II.2.3 Grantové schémy – Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Účelové financovanie výskumu a vývoja na Slovensku z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) sa v roku 2011 realizovalo poskytovaním podpory na projekty vybrané na základe verejnej súťaže vyhlásenej na všeobecné výzvy APVV a na programy APVV.  APVV tiež z prostriedkov štátneho rozpočtu spolufinancovala projekty 7.RP, bilaterálnej medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a  projekty Európskej nadácie pre vedu.    

II.2.3.1 Grantová schéma – všeobecné výzvy APVV

Všeobecné výzvy boli vyhlasované na predkladanie projektov v jednotlivých skupinách odborov VaT bez tematického obmedzenia. 
V rámci všeobecných výziev APVV bolo v roku 2011 podporených celkovo 174 projektov. Suma poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu dosiahla v roku 2011 celkovo výšku 7 936 401 eur, pričom výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov činila 397 582 eur. Pre porovnanie v roku 2010 podporila APVV  v rámci všeobecných výziev 223 projektov  celkovou sumou 15 157 395 eur zo štátneho rozpočtu, súkromné  zdroje činili 2 408 513 eur. 
  Najväčší počet projektov (82) bolo v rámci všeobecných výziev APVV  podporených v sektore vysokých škôl. Najvyšší objem prostriedkov poskytla APVV  štátnemu sektoru VaV a to vo výške 3 771 328 eur,  sektor vysokých škôl získal prostredníctvom APVV sumu 3 542 497 eur.  
Najväčší počet projektov (60) bolo v rámci všeobecných výziev  podporených v technických vedách. Najvyšší objem prostriedkov poskytla APVV taktiež v oblasti technických vied, a to vo výške 2 872 211 eur, v prírodných vedách bolo poskytnutých prostredníctvom APVV 2 192 021 eur.  
Podrobný prehľad prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých organizáciám VaV v SR prostredníctvom všeobecných výziev APVV v roku 2011, ako aj ich členenie podľa sektorov VaV  a podľa skupín odborov VaT sa nachádza v Prílohe 5.


II.2.3.2 Grantová schéma – programy APVV

APVV  poskytla podporu projektom VaV v nasledujúcich programoch:

Podpora ľudského potenciálu v oblasti VaV a popularizácia vedy (LPP 2006, LPP 2007, LPP 2009)

Cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojového potenciálu krajiny. Program má  posilniť úroveň ľudského potenciálu ako základnej nutnej podmienky rozvoja. Základným predpokladom pre zlepšenie situácie je aj zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a zvýšenie záujmu mladej generácie o ňu. Tento program si kladie za cieľ položiť základy systémovej starostlivosti o zlepšovanie vzťahu mládeže k vede a zvyšovanie atraktívnosti výskumnej kariéry.
V rámci tohto programu APVV v roku 2011 podporila spolu  171 projektov prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 3 468 181 eur, výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov činila 151 602 eur.  
Podrobný prehľad projektov podporených v rámci programu LPP ako aj ich členenie podľa sektorov VaV a podľa skupín odborov VaT sa nachádza v Prílohe 5.

Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím (SUSPP 2007, SUSPP 2009)

Tento program stimuluje výskumnú spoluprácu univerzitných pracovísk a ústavov SAV s praxou, podporuje investície zo súkromnej sféry do výskumu a vzdelávania. Program prispieva k rozvoju kľúčového partnerstva podnikateľského prostredia a služieb, najmä malých a stredných podnikov, akademických pracovísk a verejnej správy. Cieľom je stimulovať vznik Centier spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím, ktorých výskum je spolufinancovaný priemyslom. 
V roku 2011 APVV podporila v rámci programu SUSPP 7 projektov v  sume 765 338 eur. Výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov činila 547 700 eur. 
Podrobný prehľad projektov podporených v rámci programu SUSPP ako aj ich členenie podľa sektorov VaV a podľa skupín odborov VaT sa nachádza v Prílohe 5.

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP 2009, VSMP II 2009)

Cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných podnikoch, ako aj v začínajúcich podnikoch typu start-up a spin-off,  prostredníctvom podpory ich vlastného VaV alebo transferu takýchto riešení z organizácií VaV. Program umožňuje využiť vlastný potenciál malých a stredných podnikov, alebo spoluprácu s organizáciami VaV pre zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov resp. služieb, a tým zvýšiť aj ich konkurencieschopnosť. 
V rámci tohto programu APVV v roku 2011 podporila  110 projektov. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na riešenie týchto projektov zo štátneho rozpočtu v roku 2011 dosiahol  výšku 5 020 901 eur. Výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov činila 3 119 245 eur. 
Podrobný prehľad projektov podporených v rámci programu VMSP ako aj ich členenie podľa sektorov VaV a podľa skupín odborov VaT sa nachádza v Prílohe 5.

Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti (VVCE 2007)

Hlavným cieľom programu je podpora vzniku a rozvoja excelentných výskumno-vzdelávacích pracovísk. Program má podporiť koncentráciu tímov excelentného výskumu, integráciu so vzdelávaním a zapájanie najlepších výskumno-vzdelávacích pracovísk do európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru. Ďalším zámerom programu je prispieť k riešeniu problému nedostatku kvalitných vysokokvalifikovaných pracovníkov VaV najmä s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania pre potreby spoločenskej praxe a priemyslu. Zámerom je podporiť vytváranie širšieho priestoru pre výskumnú činnosť študentov, najmä doktorandov a postdoktorandov, zabezpečenie ich kvalifikačného rastu a umožniť im získať skúsenosti a zručnosti z organizácie riadenia a riešenia projektov v rámci výskumných tímov a následne ich využiť vo svojom profesionálnom raste. 
V rámci tohto programu APVV v roku 2011 poskytla na riešenie 7 projektov prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške  586 072 eur. Výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov činila 21 002 eur.
Podrobný prehľad projektov podporených v rámci programu VVCE ako aj ich členenie podľa sektorov VaV a podľa skupín odborov VaT sa nachádza v Prílohe 5.

Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7.RP (DO7RP)

Cieľom uvedenej výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov VaV v 7.RP prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných na realizáciu projektov 7.RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie.   
V roku 2011 bolo dofinancované riešenie  34 projektov 7.RP prostriedkami štátneho rozpočtu vo výške 719 267 eur. 
Prehľad podpory zo štátneho rozpočtu na projekty v rámci výzvy DO7RP podľa organizácií VaV sa nachádza v Prílohe 5. 

Podpora prípravy projektov 7.RP na roky 2007 – 2013 (PP7RP)

Hlavným cieľom programu PP7RP je zvýšiť účasť slovenských subjektov v 7.RP, predovšetkým prostredníctvom podpory aktívnej účasti slovenských špičkových pracovníkov VaV na koordinácii projektov 7.RP.
V roku 2011 bolo podporených 24 žiadostí o  refundáciu nákladov na prípravu projektov 7.RP zo štátneho rozpočtu vo výške 80 769 eur) Výzva PP7RP bola ukončená v roku 2010, ale časť podaných žiadostí bolo hodnotených a financovaných až v roku 2011.).
Prehľad podpory zo štátneho rozpočtu na projekty v rámci výzvy PP7RP podľa organizácií VaV sa nachádza v Prílohe 5. 


II.2.3.3 Podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  

Podpora APVV v rámci bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce vyplynula z dvojstrannej spolupráce Slovenska s krajinami, s ktorými SR uzatvorila medzivládne dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky. Podpora sa týka výlučne nákladov na mobilitu osôb (pobytové, cestovné náklady a náklady na ubytovanie). APVV v roku 2011  podporila 202 projektov v celkovej výške 433 408 eur. 
APVV taktiež podporila aktivity Európskej nadácie pre vedu (ďalej len „ENV“). Ide o združenie organizácií VaV a agentúr podporujúcich VaV, ktoré svojimi aktivitami podporuje spoluprácu v oblasti základného výskumu na európskej úrovni. APVV  podporila v roku 2011 prostredníctvom svojich výziev projekty „Research Networking Programmes“ (RNP) a projekty „European Collaboration Research “ (EUROCORES). Celkovo  podporila 12 projektov ENV v celkovej výške 154 851 eur.  
Prehľad podpory  medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce  z prostriedkov APVV  sa nachádza v Prílohe 5. 



II.2.4 Grantová schéma – Štátne programy výskumu a vývoja

V roku 2011 boli  riešené  projekty dvoch štátnych programov výskumu a vývoja: "Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti" a "Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja".

Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti 
V roku 2011 sa riešil len 1 projekt štátneho programu výskumu a vývoja Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti. Projekt pod názvom „Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére“ je riešený v kontexte medzinárodného výskumného programu European Social Survey (Európska sociálna sonda - ESS)) Program ESS je dlhodobý multilaterálny projekt EÚ realizovaný v piatich kolách za účasti viac ako 30 krajín. Je zameraný na poznávanie a interpretáciu postojov, hodnôt a spôsobov správania ľudí so zreteľom k špecifikám jednotlivých krajín, ako aj k európskemu kontextu. Projekt bude ukončený k 31.12. 2012.) v súlade so spoločnými pravidlami. Na riešenie tohto projektu bola Spoločenskovednému ústavu SAV Košice poskytnutá zo štátneho rozpočtu suma vo výške 132 000 eur. 

Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja
V rámci štátneho programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja boli riešené 3 projekty:
	Vybudovanie centra excelentnosti pre oblasť biotechnológií „Biotechnologické centrum SR (BITCET)“
	Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu (NMR)
	Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)

Projekty sa začali riešiť v roku 2003 a boli ukončené k 30.6.2011. V roku 2011 neboli už poskytnuté na predmetné projekty žiadne finančné prostriedky. 

Tab. 3 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu získaných  organizáciami VaV v SR zo štátnych programov VaV v roku 2011 a výška spolufinancovania z mimorozpočtových zdrojov (v eurách).
Zdroj: MŠVVaŠ SR
P. č.
Názov organizácie VaV
Počet
projektov
Výška prostriedkov zo ŠR 
Výška spolufinancovania z mimorozpočtových  zdrojov
1.
Spoločenskovedný ústav SAV Košice
1
132 000
0


II.2.5 Stimuly pre výskum a vývoj

Poskytovanie stimulov pre VaV bolo schválené zákonom č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. augusta 2009. V roku 2011 bola schválená novelizácia tohto zákona zákonom č. 40/2011 s účinnosťou od 15. marca 2011. V zmysle uvedeného zákona sa za stimuly pokladá dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu a úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu) § 30b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.). Dotácia môže byť poskytnutá podnikateľovi na podporu základného výskumu, aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja, vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva alebo dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja.
V  roku 2011 sa pokračovalo vo financovaní 15 projektov VaV v rámci rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov. Z toho 5 rozhodnutí bolo schválených v roku 2009 a 10  v roku 2010. Financovanie uvedených projektov sa v roku 2011 realizovalo na základe výsledkov kontroly použitia poskytnutých stimulov v roku 2010. Celkový podiel vynaložených vlastných prostriedkov prijímateľov stimulov v roku 2011 bol vo výške 22,27 % oprávnených nákladov na projekty VaV vrátane daňovej úľavy. To znamená, že priemerná intenzita stimulov na podporované projekty v roku 2011 formou priamej dotácie zo ŠR a formou daňovej úľavy bola 77,73 %.

Tab. 4 Výška prostriedkov štátneho rozpočtu a daňových úľav získaných jednotlivými organizáciami v SR ako stimulov pre VaV v roku 2011 (v eurách)
Zdroj: MŠVVaŠ SR
P.č.
Názov organizácie VaV
Výška prostriedkov zo ŠR 

Objem daňových úľav 
Výška spolufinancovania zo súkromných zdrojov 
1.
DECOM, a. s., Trnava 
396 624
3 656
115 000
2.
VÚPaC, a. s., Bratislava
560 750
7 101
167 130
3.
IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany 
266 990
0
0
4.
VÚSI, s. r. o., Košice
114 288
0
0
5.
CEIT SK, s. r. o., Žilina 
443 336
4 939
112 000
6.
Prvá zváračská, a. s., Bratislava
598 898
13 169
204 244
7.
DB Biotech, s. r. o., Košice
544 779
0
0
8.
DB Biotech, s. r. o., Košice
225 540
0
0
9.
MicroStep, s. r. o., Bratislava
450 937
105 300
476 124
10.
Medicproduct, a. s., Lipany 
348 896
0
0
11.
IMUNA PHARM, a. s., Šarišské Michaľany
298 215
1 500
100 000
12.
CEIT Košice, a. s., Košice
986 503
0
0
13.
VIPO, a. s., Partizánske
596 313
6 500
198 772
14.
Slovanet, a. s., Bratislava 
537 734
0
0
15.
ZŤS VVÚ  Košice, a. s., Košice
628 787
9 218
219 195
Spolu

6 998 590
151 383
1 592 465



II.3 GRANTOVÁ SCHÉMA – RÁMCOVÉ PROGRAMY ES

7.RP je hlavný nástroj EÚ pre financovanie výskumu v Európe na roky 2007-2013. Rozpočet 7.RP na sedem rokov je 50,5 mld. eur pre 7.RP.  Rozpočet pre 7.RP EURATOM  na uvedené obdobie  je ďalších 5,3 mld. eur.
7.RP podporuje špičkový VaV  vo vybraných prioritných oblastiach s cieľom  etablovať alebo udržať postavenie EÚ ako svetového lídra v týchto sektoroch. 
7.RP pozostáva z nasledujúcich špecifických programov:
	Spolupráca - Spolupráca vo výskume
	Myšlienky- Európska rada pre výskum
	Ľudia - Ľudský potenciál, akcie Marie Curie
	Kapacity - Výskumné kapacity
	Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre - JRC) 

- Nejadrové akcie JRC
- Činnosti JRC v oblasti jadrovej energie 
	Jadrový výskum EURATOM  - Výskum energie jadrovej syntézy
- Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením


V 258 projektoch 7.RP sa  v roku 2011 zúčastňovalo  322 slovenských organizácií, ktoré na ich riešenie získali do 31.12. 2011 prostriedky Európskej komisie (ďalej len „EK“) spolu  vo výške 42 081 844 eur. 
Pre účasť v 7.RP si každá členská krajina vytvára podporné štruktúry. Podporné štruktúry 7.RP  na Slovensku zahŕňajú 20 národných delegátov programových výborov 7.RP, 21 národných kontaktných bodov 7.RP a národného koordinátora národných kontaktných bodov.

Tab. 5 Prehľad účasti slovenských organizácií v projektoch 7.RP podľa programového smeru a výška prostriedkov získaných z prostriedkov EK do 31.12.2011 (v eurách) 
Zdroj: Databáza EK

Názov programového smeru 7.RP
Počet projektov s účasťou SR
Počet účastí slovenských organizácií v projektoch
Výška prostriedkov
EK

Spolupráca 
159
185
30 057 244
Myšlienky
0
0
0
Ľudia
28
40
3 939 053
Kapacity 
60
82
7 365 053
Jadrový výskum
11
15
720 494
7.RP Spolu
258
322
42 081 844

Podrobnejšie informácie o účasti slovenských organizácií v projektoch 7. RP sa nachádzajú v Prílohe 5. 


II.4  ÚČASŤ SR V MEDZINÁRODNEJ A EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCI VO VEDE A TECHNIKE  

Prehľad zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodnej a európskej spolupráce vo vede a technike:

ARTEMIS JU - ARTEMIS Joint Undertaking – Spoločný európsky podnik ARTEMIS
Spoločný európsky podnik ARTEMIS bol založený na implementáciu Spojenej európskej technologickej iniciatívy ARTEMIS zameranej na podporu spoločných projektov partnerov z univerzitného a priemyselného sektora v oblasti vstavaných počítačových systémov. SR má štatút pozorovateľa.

CERN - European Organisation for Nuclear Research – Európska organizácia pre jadrový výskum
Predstavuje najvýznamnejšie centrum pre výskum v oblasti fyziky častíc. Účasť SR v CERN umožnila budovanie a rozvoj počítačových firiem a vytvorenie detekčného a elektronického laboratória v SR. V rámci aktivít v CERN boli podporené z verejných zdrojov domáce pracoviská v celkovej výške 815 719 eur. 

COST - European Cooperation in Science and Technology – Európska spolupráca vo vede a technike 
Program európskej spolupráce v oblasti vedy a techniky sa zameriava na podporu riadenia a koordinácie výskumných aktivít financovaných z verejných zdrojov.

EFNIL - European Federation of National Institutions for Language – Európska federácia národných jazykových ústavov
Združuje národné jazykové ústavy s cieľom podporovať výskum, dokumentáciu a kultivovanie úradných jazykov v štátoch EÚ.

EGI -  	European Grid Infrastructure – Európska gridová iniciatíva 
Pan-európska  gridová  iniciatíva, ktorá prostredníctvom národných gridových iniciatív umožňuje užívateľom prístup k  rozsiahlej  výpočtovej kapacite. V súčasnosti v SR prebieha inštalácia a testovanie šesť vysoko výkonných klastrov, ktoré vytvoria vysoko výkonnú gridovú infraštruktúru.

EMBO - European Molecular Biology Organization – Európska molekulárno-biologická organizácia
Vytvára rámec pre európsku spoluprácu v oblasti molekulárnej biológie. Prispieva k tvorbe politiky EÚ v tejto oblasti a k formulovaniu zamerania výziev rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj.  


ENIAC JU -  ENIAC Joint Undertaking – Spoločný európsky podnik ENIAC
Spoločný európsky podnik ENIAC bol založený na implementáciu Spojenej európskej technologickej iniciatívy ENIAC zameranej na podporu projektov v oblasti nanoelektroniky.
Na základe dohody o administrácii uzavretej so Spoločným európskym podnikom ENIAC MŠVVaŠ SR ako národná financujúca organizácia spolufinancuje účasť 5 slovenských organizácií v troch projektoch Spoločného európskeho podniku ENIAC v sume 296 441 eur.

ESA – European Space Agency – Európska vesmírna agentúra 
SR spolupracuje s ESA na základe Dohody medzi vládou SR a ESA o spolupráci vo výskume  a využívaní kozmického priestoru na mierové účely. Dohoda umožňuje vzájomnú výmenu informácií, účasť slovenských odborníkov na seminároch a školiacich programoch ESA. Z dohody pre  SR nevyplývajú finančné záväzky.  

ESRF Upgrade - European Synchrotron Radiation Facility Upgrade – Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie
Špičkové európske zariadenie, ktoré je zdrojom synchrotrónového žiarenia využívaného vo výskume v oblastiach fyziky tuhých látok, materiálových vied, geofyzike, chémii, biológii, medicíne, štruktúrnej mikrobiológie, nanotechnológiách. Účasť SR v ESRF prispela k zriadeniu Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. 

ESS -  European Social Survey – Európsky sociálny prieskum
Cieľom je vytvorenie elektronických databáz na základe komparatívneho výskumu zmien postojov, hodnôt a schém správania sa v rámci rôznorodej európskej populácie. Databázy sú verejne prístupné.  V kontexte medzinárodného výskumného programu  ESS sa riešil jeden projekt štátneho programu výskumu a vývoja vo výške 132 000 eur. 

EUREKA - 	Ethoinfomatical Utilities for Rule Extraction and Knowledge Acquistion – Európska iniciatíva na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch 
Medzinárodná iniciatíva zameraná na trhovo orientovaný výskum vykonávaný inovatívnymi malými a strednými podnikmi. Súčasťou je program EUROSTARS s cieľom podpory výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi, ktorého výsledky sú určené pre trh. V súčasnosti sa realizuje 35 projektov EUREKA s účasťou slovenských organizácií. 

European XFEL - European X-ray Free-Electron Laser Facility GmbH – Európsky laser voľných elektrónov, s.r.o.
Projekt z cestovnej mapy ESFRI, ktorý bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít, presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. Na základe účasti SR v XFEL boli v SR zriadené dve centrá excelentnosti. V rámci aktivít European XFEL boli podporené z verejných zdrojov pracoviská sumou 18 300 eur. 



F4E  (ITER)	Fusion for Energy – Jadrová syntéza pre energiu (Spoločný podnik pre termonukleárny reaktor ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy) 
Spoločný európsky podnik pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy združuje členské štáty EÚ a zabezpečuje účasť EÚ na medzinárodnom projekte  termonukleárneho reaktora ITER vrátane finančného príspevku EÚ.

FCH JU - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – Spoločný európsky podnik pre palivové články a vodík
Spoločný európsky podnik pre palivové články a vodík bol založený na implementáciu Spojenej európskej technologickej iniciatívy pre palivové články a vodík zameranej na podporu spoločných projektov partnerov z univerzitného a priemyselného sektora v oblasti palivových článkov a vodíkových technológií. SR má v FCH JU  štatút pozorovateľa.

ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – Medzinárodné centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
Medzinárodné centrum zamerané na výskum a vývoj v oblasti genetického inžinierstva, biotechnológií, biomedicíny, infekčných ochorení, počítačovej biológie, rastlinnej biológie, molekulovej biológie, molekulových neurovied, proteomiky, proteínovej chémie a štruktúrnej biológie, bioinformatiky. SR má účasť v jednom projekte ICGEB. Členstvo tiež umožnilo zriadenie Centra excelentnosti pre výskum mozgu a účasť slovenských podnikov v projektoch spolupráce s ICGEB.

IIR - International Institute of Refrigeration – Medzinárodný ústav chladenia 
Medzivládna organizácia zameraná na rozvoj poznatkov v oblasti chladiacej techniky pre dosiahnutie pokroku najmä v energetickom a potravinárskom priemysle. Na základe účasti bolo vytvorených šesť partnerstiev medzi slovenskými a zahraničnými univerzitami a v SR bolo zriadené certifikované laboratórium.

ILL 20/20 - Institut Max von  Laue-Paul Langevin 
ILL 20/20 prevádzkuje jadrový  reaktor, ktorý je  najintenzívnejším zdrojov neutrónov na svete. Slovenskí vedci využili merací čas na tomto reaktore pri riešení 3 projektov výskumu a vývoja.

IMI JU - Innovative Medicine Joint Undertaking – Spoločný Európsky podnik pre inovatívne lieky
Spoločný európsky podnik pre inovatívne lieky bol založený na implementáciu Spojenej európskej technologickej iniciatívy pre inovatívne lieky zameranej na podporu spoločných projektov partnerov z univerzitného a priemyselného sektora. SR má v IMI JU štatút pozorovateľa.


JPND - Joint Programme in Neurodegenerative Disease Research – Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení 
Pilotná iniciatíva založená na koncepte spoločného programovania vo výskume a vývoji spája úsilie a národné zdroje zúčastnených členských štátov vo výskume neurodegeneračných ochorení.

SÚJV - Joint Institute for Nuclear Research in Dubna – Spojený ústav jadrového výskumu Dubna 
Výskumné centrum zaoberajúce sa výskumom v oblasti teoretickej fyziky, jadrovej a subjadrovej fyziky, fyziky ťažkých iónov, aplikovanej matematiky, neutrónovej fyziky,  fyziky pevných látok a biologických materiálov. Do aktívnej spolupráce so SUJV sa zapojilo 18 organizácií zo SR.

Tab.6  Výška podpory zo štátneho rozpočtu SR na účasť SR v medzinárodnej a európskej spolupráci vo vede a technike (v eurách) v roku 2011

Názov organizácie
Členský poplatok SR za rok 2011
Financovanie výskumných a vývojových činností zo štátneho rozpočtu SR*
ARTEMIS JU
0
0
CERN
4 713 859**
815 719  
COST
0
0
EFNIL
3 000
0
EGI
9 985 
0
EMBO
49 505
0
ENIAC JU
0
296 420
ESA
0
0
ESRF Upgrade
274 224
0
ESS 
0
132 000
EUREKA
13 128
0
European XFEL
3 164 750
18 300
F4E ITER
12 938
0
FCH JU
0
0
ICGEB
7 677
0
IIR
9 048
0
ILL 20/20 
156 060
0
IMI JU
0
0
JPND
0
0
SÚJV Dubna
1 482 642
0
SPOLU       
9 896 816
1 262 439

*  Ide o rozpis finančných prostriedkov bez zohľadnenia neskorších vratiek.
** Úhrady boli zrealizované vo CHF a prepočítané na EUR podľa aktuálneho kurzu NBS platného ku dňu zrealizovania platby.
II.5  ŠTRUKTURÁLNE FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE

VaV v SR sú účelovo podporované aj zo štrukturálnych fondov EÚ. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ (Európskeho fondu regionálneho rozvoja – European Regional Development Fund – ďalej len „ERDF“) boli v roku 2011 v SR poskytované aj  prostredníctvom týchto  dvoch operačných programov:
Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“), ktorého riadiacim orgánom je MŠVVaŠ SR. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP VaV je    ASFEU.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR) Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom   je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len SIEA). 

II.5.1 Operačný program Výskum a vývoj 

OP VaV bol oficiálne schválený rozhodnutím EK zo dňa 28. novembra 2007. Na jeho realizáciu boli schválené finančné prostriedky z ERDF a národných zdrojov v celkovej výške 1,42 mld. eur. V priebehu rokov 2008 – 2011 bolo vypísaných v rámci OP VaV 31 výziev. 

Tab. 7 Zoznam názvov výziev vypísaných* k OP VaV za obdobie 2008 – 2011 (k OP VaV boli prvé výzvy vypísané až v roku 2008) podľa jednotlivých rokov
Zdroj: MŠVVaŠ SR

Rok
Názov výzvy
2008
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku (priame zadanie 2.2, 4.2)

Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj (priame zadanie 1.1, 3.1)

Podpora centier excelentnosti (2.1/01, 4.2/01)

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii (2.2/01, 4.2/01)

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (5.1/01)

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (5.1/02)
2009
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (uzavretá výzva 1.1, 3.1)

Písomné vyzvanie iniciatíva JEREMIE (2.2, 4.2)

Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti (2.1/02, 4.1/02)

Podpora centier excelentnosti (2.1/03, 4.1/03)

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii v oblasti energie a energetiky (2.2/02, 4.2/02)

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológii (2.2/03, 2.2/04, 4.2/03, 4.2/04)

Podpora výskumno-vývojových centier – Schéma na podporu výskumu a vývoja /schéma štátnej pomoci/ (2.2/05, 4.2/05)

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (5.1/03)
2010
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK (priame zadanie)

Podpora  budovania kompetenčných centier pre operačný program Výskum a vývoj a Schémy na podporu výskumu a vývoja /schéma štátnej pomoci – pre oprávnených partnerov žiadateľov – podnikateľov/ (2.2/06, 4.2/06)
2011
Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja pre operačný program Výskum a vývoj (1.1)

Podpora výskumno-vývojových centier pre operačný program Výskum a vývoj Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) (2.2/07, 4.2/07) 

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (5.1/04)
Vysvetlivky: * bez písomných vyzvaní/oznamov technickej pomoci 



Tab. 8  Prehľad o poskytnutých prostriedkoch z OP VaV za obdobie 2008 – 2011 (k OP VaV boli prvé výzvy vypísané až v roku 2008) v tis. eur
Zdroj: MŠVVaŠ SR
Rok
Doručené 
Schválené 
Nakontraktované 
Preplatené

Počet žiad.
výška 
prostr.
Počet žiad.
výška 
prostr.
Počet žiad.
výška 
prostr.
počet schvá-lených ŽoP
výška 
prostr.
2008
130
307 460
58
126 678
13
70 868
0
0
2009
402
871 934
197
388 056
164
278 663
57
36 186
2010
359
575 097
117
285 913
179
419 972
681
95 286
2011
152
255 131
8
51 035
11
59 164
1 424
137 842
Spolu
1 043
2 009 622
380
851 682
367
828 667
2 162
269 314
Vysvetlivky: prostr. – prostriedky, žiad. -  žiadosti,  ŽoP - žiadosti o preplatenie

V priebehu rokov 2008 -  2011 bolo z OPVaV podporených 8 národných projektov VaV a 2 iniciatívy JEREMIE. 


Tab. 9 Zoznam organizácií a zoznam  názvov národných projektov a iniciatív JEREMIE, ktoré získali podporu z OP VaV za obdobie 2008 – 2011 s uvedením výšky zazmluvnených prostriedkov a čerpaných prostriedkov k 31. 12. 2011 (v eurách)
Zdroj: MŠVVaŠ SR
Názov organizácie
Názov národného projektu
Výška ZP (NFP)
Výška ČP (NFP)
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj1
19 959 916
10 473 679

Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj2
13 174 047
6 936 414

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK1
4 801 971
121 060

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK2
3 432 600
81 585

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom – RKZ1
10 026 743
5 309 105

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom – RKZ2
9 854 933
4 867 037
Európsky investičný fond

Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (iniciatíva JEREMIE) 1
23 529 412
23 529 412

Úvodný grant – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (iniciatíva JEREMIE) 2
5 882 353
5 882 353
Výpočtové stredisko SAV

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie1
13 280 750
7 952

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie2
12 684 250
5 633
Spolu

116 626 975
57 214 230
Vysvetlivky: ZP – zazmluvnené prostriedky, ČP – čerpané prostriedky, NFP – nenávratný finančný príspevok, 1 – v SR bez Bratislavského kraja,  2  – v Bratislavskom kraji 

Podrobné informácie o implementácii OP VaV sa nachádzajú v materiáli „Informácia o realizácii pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programového obdobia 2007-2013 prostredníctvom OP Výskum a vývoj za rok 2011“.  



II.5.2 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

MH SR zabezpečuje podporu aplikovaného VaV v rámci OP KaHR prostredníctvom Opatrenia 1. 3. – Podpora inovačných aktivít v podnikoch. 
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikateľom na riešenie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu. 

Tab. 10 Zoznam názvov výziev vypísaných k OP KaHR na dopytovo orientované projekty za obdobie 2008 – 2011 podľa jednotlivých rokov
Zdroj: MH SR
Rok
Názov výzvy
2008
Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
2009
Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej
praxe a služieb
2010
Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
2011
-

K 31. 12. 2011 boli v rámci opatrenia  1.3 OP KaHR vypísané  3 výzvy  v celkovej alokácii na výzvy 149 210 861 eur a jedna výzva na JEREMIE (KaHR–JER-0902) v alokácii 35 294 118 eur.

Tab. 11 Prehľad o poskytnutých prostriedkoch z OP KaHR na dopytovo orientované projekty za obdobie 2008 – 2011 (v eurách)
Zdroj: MH SR
Rok
Doručené
Schválené
Nakontraktované
Preplatené

počet
   žiad.
výška 
prostr.
Počet
žiad.
výška 
prostr.
Počet
žiad.
výška 
prostr.
počet schvá-lených ŽoP
výška 
prostr.
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2009
46
42 556 438
-
-
-
-
-
-
2010
17
3 645 205
25
19 261 782
-
-
-
-
2011
150
124 891 980
15
10 842 286
20
13 924 004
5
964 812
Spolu
213
171 093 623
40
30 104 068
20
13 924 004
5
964 812
Vysvetlivky: prostr. – prostriedky, žiad. – žiadosti, ŽoP – žiadosti o preplatenie

Iniciatíva JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) ponúka členským štátom EÚ  možnosť využiť časť svojich ŠF EÚ programového obdobia 2007 - 2013 prostredníctvom národných a regionálnych riadiacich orgánov na účely financovania investičných zámerov malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) formou návratnej  finančnej pomoci. Cieľom je uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom najmä pre začínajúce MSP, pričom účelom je spolufinancovať investičné príležitosti formou zvýhodnených úverov, nástrojov rizikového kapitálu alebo ďalších inovatívnych foriem podpory z fondov EÚ.
MH SR implementuje iniciatívu JEREMIE prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o. Manažérom holdingového fondu JEREMIE je Európsky investičný fond, ktorý je v rámci skupiny Európskej investičnej banky špecialistom na investície v malých a stredných podnikoch v rámci Európskej únie. 
Prostriedky alokácie MH SR v holdingovom fonde JEREMIE sa použijú  vo forme záruk za zvýhodnené úvery poskytnuté na prefinancovanie investičných aktivít MSP v súvislosti s výskumom, vývojom a inováciami v priemysle. Predpokladá sa, že uvedená suma umožní zaručiť poskytnutie nových úverov až pre 500 malých a stredných podnikov pri celkovom objeme úverov 140 - 280 mil. eur.

Tab. 12 Zoznam organizácií a zoznam názvov národných projektov, ktoré získali podporu z OP KaHR za obdobie 2008 – 2011 s uvedením výšky zazmluvnených prostriedkov a čerpaných prostriedkov (v eurách)
Zdroj: MH SR
Názov organizácie
Názov národného projektu
Výška ZP (NFP) 
Výška ČP (NFP) 
Európsky investičný fond
INICIATÍVA JEREMIE
      35 294 118
35 294 118
Vysvetlivky: ZP – zazmluvnené prostriedky, ČP – čerpané prostriedky, NFP – nenávratný finančný príspevok 




III. ZÁVER 

Cieľom tohto materiálu bolo poskytnúť informácie o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a porovnať ho so stavom v zahraničí.
Prvá časť správy poskytuje na základe analýzy dostupných  individuálnych ukazovateľov hodnotenie vstupov, výsledkov a využitia výskumu a vývoja v Slovenskej republike za roky 2006 – 2010. Z hľadiska hodnotenia vstupov je pozitívne, že výška celkových výdavkov na VaV v roku 2010 (štatistické údaje) dosiahla najvyššiu úroveň v sledovanom období, a to v absolútnom (413 369 tis. eur) i relatívnom vyjadrení (0,63 % HDP b.c.).  Na raste výdavkov na VaV sa podieľali všetky tri hlavné zdroje financovania, t.j. štátny rozpočet, podnikateľské i zahraničné zdroje, pričom relatívne najvyšší nárast oproti roku 2009 zaznamenali zahraničné zdroje) Súčasťou zahraničných zdrojov sú v zmysle štatistiky aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.) (o 57,72 %). V roku 2010 došlo v porovnaní s rokom 2009 k nárastu výdavkov podnikateľského sektora do VaV (145 979 tis. eur v roku 2010 vs. 106 375 tis. eur v roku 2009).
Analýza poukazuje na dlhodobé poddimenzovanie finančných investícii do  výskumu a vývoja v SR v porovnaní s priemerom členských štátov EÚ. Podiel  výdavkov na VaV v EÚ 27 v roku 2010 predstavoval 2% z HDP b.c. 
Počet zamestnancov VaV  v SR sa v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009  zvýšil o 14% a naďalej pretrvávala regionálna disparita, keďže najvyšší počet zamestnancov (53,09 %) pracoval v Bratislavskom samosprávnom kraji. Pozitívnym trendom je rast počtu študentov doktorandského štúdia (11 107 v roku 2010) a počtu absolventov doktorandského štúdia (2 878 v roku 2010).
Poddimenzované vstupy do VaV v SR ovplyvňujú aj podpriemerné výsledky v porovnaní s priemerom EÚ merané prostredníctvom bibliometrickej analýzy, o čom svedčia ukazovatele relatívneho počtu publikácií (SR  0,47; Dánsko 1,86) a citácií (SR 1,66; Dánsko 14,06) v sledovanom období, ako aj relatívny citačný index (SR 0,62%; Dánsko 134%). 
Nedostatočné bolo využívanie patentovej ochrany. V porovnaní s rokom 2009 klesol počet patentov, zapísaných dizajnov aj ochranných známok, avšak miene stúpol počet zapísaných úžitkových vzorov. 
V druhej časti správy bola analyzovaná podpora VaV financovaná z verejných zdrojov v roku 2011 a to tak z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR, ďalších ústredných orgánov štátnej správy a SAV ako aj rámcových programov EÚ a štrukturálnych fondov EÚ. 
Z rozpočtových kapitol ústredných orgánov štátnej správy SR (s výnimkou MŠVVaŠ SR) bolo v roku 2011 financovaných 278 projektov VaV v celkovej výške 11,7 mil. eur, čo je viac ako 50% rozpočtu APVV v roku 2011.   
Na podporu projektov základného výskumu prostredníctvom grantovej agentúry VEGA bolo v roku 2011 pre vysoké školy rozpísaných 9 259 tis. eur a pre ústavy SAV 4 220 tis. eur. Na podporu projektov v oblasti výskumu pre rezort školstva prostredníctvom grantovej agentúry KEGA bolo v roku 2011 rozpísaných 2 492 tis .eur.
V roku 2011 APVV naďalej pôsobila ako dominantný nástroj účelovej  podpory VaV z verejných zdrojov. Finančný objem rozpočtu APVV na rok 2011 predstavoval cca 20,5 mil. eur. 
V rámci všeobecných výziev bolo v roku 2011 podporených 174 projektov VaV v objeme cca 8 mil. eur. V rámci programov APVV  bolo podporených 641 projektov v celkovej výške cca 10,6 mil. eur. APVV podporila 214 projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v objeme cca 600 tis. eur.   
Objem prostriedkov poskytnutých prostredníctvom všeobecných  výziev  APVV v roku 2011 poklesol oproti roku 2010 takmer o polovicu.  Objem prostriedkov poskytnutých  na projekty  v rámci programov APVV v roku 2011 poklesol oproti roku 2010 asi o 30%, pričom prevažná väčšina z nich  bola poskytnutá na pokračujúce programy. Dôležitou úlohou APVV v roku 2011 bolo vypracovanie návrhu nových programov: Podpora VaV v malých a stredných podnikoch, Podpora budovania personálnej infraštruktúry VaV na Slovensku a Program pre podporu popularizácie vedy a techniky.  
V oblasti štátnych programov a stimulov pre výskum a vývoj išlo výlučne o podporu pokračujúcich projektov VaV. V súčasnosti nie sú vyhlasované žiadne nové výzvy na predkladanie žiadostí o stimuly.    
Počet projektov 7.RP s účasťou  slovenských  organizácií VaV   stúpol v roku 2011 oproti roku 2010 o 76  a výška  získaných prostriedkov  EK o 14,2 mil. eur. Napriek tomu by bolo žiaduce zvýšiť účasť v 7.RP, ktorá je stále pomerne nízka. 
Čerpanie prostriedkov ERDF určených na podporu VaV  v programovacom období 
2007 – 2013 bolo ku koncu roka 2011 približne na úrovni 20 %. 

     





