SYSTÉM VÝSKUMU A VÝVOJA V KONTEXTE EURÓPSKEJ ÚNIE A PODPORY VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Medzinárodné
organizácie a
iniciatívy

Európska únia (EÚ)

•

Európska centrálna
banka

•

Dvor auditorov

Rada pre
konkurenciesc
hopnosť;

Ciele stratégie Európa 2020

Stále zastúpenie SR pri EÚ
Stály predstaviteľ SR pri EÚ

Rada pre
dopravu,
telekomunikáci
e a energetiku;

COREPER 2
finančná
politika,
hospodárska
politika,
spravodlivosť...
vonkajšie
vzťahy

Rada pre
poľnohospodá
rstvo a rybolov;
Rada pre
životné
prostredie;

Zástupca stáleho predstaviteľa SR pri
EÚ

Rada pre
vzdelávanie,
mládež a
kultúru

Tajomník
pre vedu

Mertens

COREPER 1
sociálne veci,
veda, doprava,
životné
prostredie...

Výskum a vývoj

Zamestnanosť

zvýšiť úroveň investícií do
výskumu a vývoja na 3 %
HDP

zvýšiť mieru zamestnanosti
obyvateľov vo veku 20 až
64 rokov na 75 %

Vzdelávanie

zníženie miery
predčasného ukončenia
školskej dochádzky pod
10 %
minimálne 40 % podiel
obyvateľov vo veku 30 –
34 rokov, ktorí majú
ukončené vysokoškolské
vzdelanie

Boj proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu

aspoň o 20 miliónov znížiť
počet osôb, ktorým hrozí
chudoba
a
sociálne
vylúčenie

Zmena klímy a energetická udržateľnosť

znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %
získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov
dosiahnuť 20 nárast % efektívnosti vo využívaní energie

Výbor stálych
predstaviteľov

Pilotné iniciatívy

COREPER1
COREPER2

Inovačná únia
– Innovation
Union

Pracovné skupiny

Mladí v
pohybe -Youth
on the move

Digitálna
agenda

Pracovná skupina
pre výskum

Finančné
inštitúcie
EÚ
Poradné
orgány EÚ

Fondy EÚ

(pilotná iniciatíva) JPND
boj proti Alzheimerovi a iným
neurodegeneratívnym chorobám

SR je členom (Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR)

Účasť v Horizonte 2020

FACEE
poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a
klimatické zmeny

SR nie je členom

vyžaduje sa národné spolufinancovanie
SR je členom (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR)

Kultúrne dedičstvo a globálne zmeny
Zdravé potraviny pre zdravý život

Podanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú zásadne
elektronicky

Otvorené verejné výzvy EK
zverejňované prostredníctvom
Participant portálu

Urban Europe

SR nie je členom

ClickEU
klimatické zmeny

SR nie je členom

Výbor regiónov

OPERAČNÉ PROGRAMY
Každá členská krajina si vyrokuje s Európskou
komisiou operačné programy (OP), ktoré sú
sprostredkujúcim medzistupňom medzi troma
hlavnými
fondmi
(ERDF,
ESF,
FS)
a konkrétnymi príjemcami finančnej podpory
v členských krajinách a regiónoch. Súto
strategické dokumenty predstavujúce prienik
priorít hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ
a inidividuálnych záujmov členských krajín EÚ.

Viac rokov, lepší život

SR nie je členom

Odolnosť voči mikróbom

Spoločenské výzvy

Iniciatívy JASPERS, JEREMIE, JESSICA a JASMINE podporujú lepšie
využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
JEREMIE

JESSICA

JASMINE

SR nie je členom

Zdravé a produktívne oceány a moria

SR nie je členom

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

FCH 2
palivové články a vodík

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

Clean Sky 2
ekologická letecká doprava

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

ECSEL (predtým ENIAC)
elektronické komponenty

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

BBI
biohospodárstvo

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

SR je členom

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

Technologické
platformy

Biohospodárstvo

IKT

Komisári Európskej komisie
Junckerova komisia (2014 – 2019)

Günther Oettinger - komisár pre digitálnu ekonomiku
a spoločnosť
Johannes Hahn - komisár pre európsku susednú politiku
a rozširovanie
Cecilia Malmström - komisárka pre obchod
Neven Mimica - komisár pre medzinárodnú spoluprácu
a rozvoj
Miguel Arias Cañete - komisár pre klimatické zmeny
a energetiku
Karmenu Vella - komisár pre životné prostredie, námorné
záležitosti a rybolov
Vytenis Andriukaitis - komisár pre zdravie a potravinovú
bezpečnosť
Dimitris Avramopoulos - komisár pre migráciu, vnútorné veci
a občianstvo
Marianne Thyssen - komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci
a pracovnú mobilitu
Pierre Moscovici - komisár pre ekonomické a finančné
záležitosti, dane a colnú úniu

Christos Stylianides - komisár pre humanitárnu
pomoc a krízový manažment
Phil Hogan - komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Jonathan Hill - komisár pre finančnú stabilitu,
finančné služby a kapitálovú trhovú úniu
Violeta Bulc - komisárka pre dopravu
Elzbieta Bienkowska - komisárka pre vnútorný trh,
priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky
Věra Jourová - komisárka pre spravodlivosť,
spotrebiteľskú politiku a rovnosť pohlaví
Tibor Navracsics - komisár pre vzdelávanie, kultúru,
mládež a šport
Corina Cretu - komisárka pre regionálnu politiku
Margrethe Vestager - komisárka pre súťaž
Carlos Moedas - komisár pre výskum, vedu a
inovácie

•
•

•
•
•

EATIP –
vodohospo
dárstvo
AET –
poľnohospo
dárstvo
FOREST –
lesníctvo

•

•
•
•
•
•

•

•

ISI –
satelitná
komunikácia
NetWorks –
el. siete
budúcnosti
NEM- nové
média
NESSI –
software
a služby
EUROProbotika
Eposs –
integrácia
int.
systémov
ARTEMIS –
zabudované
systémy
ENIAC –
nanoelektronika

Výrobné
procesy

Energia

•
•
•
•
•

•
•

EBTP –
biopalivá
Inteligentné
siete
TPwind –
veterná
energia
EU TP FV –
fotovoltaika
ZEP –
elektrárne
na fosílne
palivá
s nulovými
emisiami
SNETP –
nukleárna
energetika
RHC –
obnoviteľné
zdroje vo
vykurovaní

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ECTPstrojárenské
technológie
ETPN –
nanomedicína
ESTEP- oceľ
ETP SMR –
udržateľné
nerastné
suroviny
ManuFuture
–výrobné
technológie
SusChem –
chemický
priemysel
EuMat –
nové
materiály
ETPIS –
bezpečnosť
v priemysle
Minam –
mikro
a nano
výroba
FTC – textil
RM –
zrýchlenie
výrobných
procesov

Doprava

•
•
•
•

•
•

ACAREletecká
doprava
ERRAC –
železničná
doprava
ERTrac –
cestná
doprava
WATER
BORNE –
lodná
doprava
ESTP –
vesmír
Logistic –
logistika

Životné
prostredie

•

WSTTP –
dodávka
vody

COST – Európska spolupráca vo
vede
EMBC – Európska molekulárnobiologická konferencia
EFNIL – Európska federácia
inštitúcií pre materinský jazyk
Agentúra

9 projektov, ktoré by mali byť
implementované v rokoch 2015 2016

Prac.
skupina pre
vesmír

• ECCSEL
• EISCAT 3D
• EMSO

Spolupráca s EK –
rámcová dohoda
medzi ESA a EÚ

• ELI
• CTA
• SKA
• CLARIN

• ELIXIR

• DARIAH

• ESS

COPER
-NICUS

Mobility

Spoločenské
a humanitné
vedy

Vedy o
životnom
prostredí

Energia

Biologické
a
medicínske
vedy

Materiály a
analytické
zariadenia

Fyzikálne
vedy a
technika

SMEs inštrument – 70%
CESSDA
Spoločensko
vedné dáťa

EISCAT_3D
Upgrade
Radary

ECCSEL
Oxid
uhličitý

ANAEE
Ekosystémy

EMFL

Magnetické
pole

CTA
Gama
astronómia

Aktivity Marie Sklodowska Curie Cofund – 50%
ERA-NET – 33%

Excelentnosť
Dopad
Kvalita
implementácie

CLARIN
jazyky

Zamietnutie projektu
Schválenie a financovanie
projektu
Schválenie, ale
nefinancovanie
(nedostatok fin. zdrojov)

Implementácia programu
Podporný systém
Základný systém podporných štruktúr Horizontu 2020, ktoré si vytvára každý členský
štát EÚ
Európska komisia + členské štáty EÚ
Programové výbory organizuje Európska komisia, ich úlohou je zabezpečovať
implementáciu Horizontu 2020 za účasti zástupcov členských štátov EÚ

Národní delegáti
(ND)

Diskusia, schvaľovanie prac. programov – výziev na
projekty, výsledky účasti, prehľad o schválených
projektoch

Národní experti

Národný expert sa zúčastňuje na rokovaní výboru a
poskytuje odbornú podporu ND

Národné kontaktné body poskytujú podporu výskumníkom v podobe informácií o
Horizonte 2020, poskytovania právneho a finančného poradenstva, vyhľadávaním
vhodných výziev a prepájaním potenciálnych partnerov

Národný koordinátor
NCP

Koordinácia aktivít NCP

Národné kontaktné body
(NCP)

Organizovanie seminárov, workshopov,
vyhľadávanie partnerov do projektov,
konzultácie pre žiadateľov

Európsky technologický inštitút
Výskum

Vzdelávanie

DARIAH
Digitálne
kultúrne
dedičstvo a
umenie
ESSurvey
Sociálny
prieskum

SHARE
Starnutie a
dôchodky

COPAL (ex
EUFAR)
Lietadlá

EU-SOLARIS
Solárna
energia

BBMRI
Bio (banky
a
molekuly)

EMSO
Morské dno

HIPER
Laser

EATRIS
Infraštruktúr
av
medicíne

EPOS
Zem

IFMIF
(GLOBAL)
Ožarovanie
materiálov
jadrovej
syntézy

ECRIN
Klinické
skúšky a
bioterapie

EUROARGO
Oceány

JHR
Reaktor pre
testovanie
materiálov

ELIXIR
Biologické
informácie

IAGOS
Zmeny
klímy

MYRRHA
Reaktor pre
technologi
cké
aplikácie

EMBRC
Morské
biologické
zdroje

Windscann
er
Vietor

ERINHA
Vysokopat
ogénne
organizmy

ICOS
Karbónový
systém

LIFEWATCH
Biodiverzita
a
ekosystém

EUOPENSCREE
N
Chemické
biológie

SIOS
Arktická
zem

EuroBioImag
ing
Zobrazovaci
e
technológie
v biovedách

Infrafrontier
Genómy
cicavcov

Inovácie

Climate KIC: zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tomuto javu
KIC InnoEnergy

Healthy living and active ageing
Added value manufactoring

Urban mobility

ESRF

Synchrotrón

ESSneutrons
Spalačný
zdroj

EUROFEL
(ex IRUvXFEL)

Elektrónové
lasery

European
XFEL

Röntgenový
laser

ILL 20/20

Spektroskopi
a

PRACE
Pokročilé
počítanie

E-ELT
Veľký
ďalekohľa
d

FAIR
Antiprotóny
a ióny

Oficiálne nadviazanie spolupráce
s ESA

•
•
•

možnosť stáží odborníkov v ESA
výmena informácií
spoločné konferencie,
semináre, workshopy

SKA
(GLOBAL)

Archivovani
e modelu
genómu

KM3NeT
Neutrínový
teleskop

•
•
•
•

prístup výskumníkov zo SR do
špičkových projektov
výskumu a vývoja
prístup k strategickým
informáciám vrátane dát zo
satelitov
účasť v programových radách
a komisiách ESA
zapojenie technologických
firiem do spolupráce s ESA

SPIRAL2
Vzácne
izotopy

Plnohodnotné členstvo v ESA –
pristúpenie k Dohode o založení
ESA

Dotácie na VaT služby
Podpora medzinárodnej spolupráce
vo VaV

PERSPEKTÍVNE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE
• Automatizácia, robotika a digitálne technológie
• Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich
zliatin
• Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych
chemických substancií (vrátane smart
fertilizations)
• Kreatívny priemysel
• Zhodnocovanie domácej surovinovej základne
• Podpora inteligentných technológií v oblasti
spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu
OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE Z HĽADISKA DOSTUPNÝCH
VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH KAPACÍT
• Materiálový výskum a nanotechnológie,
• Informačno-komunikačné technológie,
• Biotechnológie a biomedicína,
• Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane
moderných chemických technológií šetrných k
životnému prostrediu

APVV

VEGA,
KEGA

3. Vytvoriť
dynamickú,
otvorenú a
inkluzívnu
inovatívnu
spoločnosť ako
jeden z
predpokladov
pre zlepšenie
kvality života.
4. Zlepšiť kvalitu
ľudských
zdrojov pre
inovatívne
Slovensko.

Slovenská republika je
pozorovateľom vo
výskumnej infraštruktúre
ESFRI

ISBE
Biologické
systémy

Slovenská republika je
členom, resp. pridruženým
členom vo výskumnej
infraštruktúre ESFRI

MIRRI

Mikrobiológi
a

Podpora medzinárodnej
spolupráce vo VaV

Výzvy KEGA

Výzvy VEGA

SŠFEÚ
OP VaV,
príprava OP
VaI

Národné projekty

ASFEÚ

Dopytové projekty

• Do roku 2020 vytvoriť podmienky
pre rast doma vytvorenej pridanej
hodnoty na celkovom exporte o 5
% oproti súčasnému stavu.
• Zvýšiť počet spoločností, ktoré sa
posunú na vyššiu úroveň
dodávateľského rebríčka
nadnárodných spoločností.
• Zlepšiť prepojenie domácich MSP s
dodávateľmi pre veľké
nadnárodné spoločnosti.
• Do roku 2020 zvýšiť podiel
celkových výdavkoch na
výskumu a vývoja minimálne do
výšky 1,2 % HDP.
• Zvýšiť podiel súkromných zdrojov
do výskumu a vývoja v pomere
minimálne 2:1 k verejným zdrojom
pri zachovaní minimálne
súčasného podielu verejných
zdrojov na celkových výdavkoch
na výskum a vývoj.
• Zefektívniť inštitucionálne
usporiadanie výskumnej sféry
• Vytvoriť podnikom, hlavne MSP,
podmienky pre zvyšovanie ich
inovačnej výkonnosti.
• Zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu
na tvorbe HDP.
• Zvýšiť podiel KIBS na celkovej
produkcii podnikateľského sektora.
• Podporiť zavádzanie rôznych typov
inovácií do praxe pre potreby
spoločnosti.
• Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov
stredných a vysokých škôl.
• Zlepšiť prepojenie vzdelávacieho
systému s praxou.
• Celoživotné vzdelávanie.
• Zvýšiť medzisektorovú mobilitu
pracovníkov.
• Podporiť tvorbu medzinárodných
VaI tímov.

Implementácia
Priority RIS3 SK

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR

Dotácie, inovačné vouchre

MH
SR

Inovačný fond
Podpora SMEs

Agentúry

SIEA

MH SR

Výskumná
agentúra

Technologická
agentúra

Prioritné osi:
Podpora
výskumu a
inovácií

MŠVVaŠ SR a
MH SR

Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií v
Bratislavskom kraji

MŠVVaŠ SR a
MH SR

Posilnenie
konkurenc
ieschopno
sti a rastu
MSP

MH SR

Rozvoj
konkurenci
eschopnýc
h MSP v
Bratislavsko
m kraji

MH SR

Technická pomoc

Podpora inovácií zo štrukturálnych fondov EÚ
OP KaHR
Odbor
riadenia
Sektorovéh
o
operačnéh
o programu

Investičné priority a špecifické ciele:
1.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej
infraštruktúry a kapacít na rozvoj
excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a
podpora kompetečných centier, najmä
centier európskeho záujmu
1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV
prostredníctvom horizontálnej podpory
technologického transferu a IKT
1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch
medzinárodnej spolupráce
1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity
prostredníctvom zlepšenia koordinácie
a konsolidácie VaV potenciálu
výskumných inštitúcií

NADSME

SARIO

Prioritná os 1 Inovácie a rast

SIEA

Prioritná os 2Energetika

JEREMIE

Rezortná podpora výskumu a vývoja –
MPaRV SR, MZ SR

Riadenie výskumu a inovácií podľa akčného
plánu RIS3 SK
Vláda SR
Ministerstvá

Rada vlády SR pre vedu, techniku a
inovácie (RVTI)

Poradný orgán vlády – strategická
koordinácia RIS3 SK
• Predseda – predseda vlády SR
• Podpredsedovia – minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR, minister
hospodárstva SR, minister financií SR,
predseda SAV, splnomocnenec vlády
SR pre výskum a inovácie
• Členovia – relevantní ministri,
zástupcovia SRK, zástupcovia
podnikateľského sektora, ÚJD, ZSVTS,
SAPV, ZPVVO, Rady výskumnej a
technologickej agentúry
Stála komisia RVTI pre implementáciu RIS3
SK

MŠVVaŠ SR

Tematické
ciele:

PO Podpora výskumu a inovácií

Podpora inovácií zo štátneho rozpočtu

Strategické ciele

2. Zvýšiť príspevok
výskumu k
hospodárskemu
rastu cestou
globálnej
excelentnosti a
lokálnej
relevantnosti.

Podpora zhora –
programy APVV

Podpora VaV zo štrukturálnych fondov EÚ

Čiastkové ciele

1. Prehlbovať
integráciu a
ukotvenie
kľúčových
priemyselných
odvetví, ktoré
zvyšujú miestnu
pridanú
hodnotu,
prostredníctvom
spolupráce
miestnych
dodávateľských
reťazcov a
podporou ich
vzájomného
sieťovania.

Podpora zdola –
všeobecné výzvy APVV

Predsedníctvo
APVV

OBLASTI HOSPODÁRSKEJ ŠPECIALIZÁCIE
• Automobilový priemysel a strojárstvo
• Spotrebná elektronika a elektrické prístroje
• Informačné a komunikačné produkty a služby
• Výroba a spracovanie železa a ocele

Agentúry

Operačný program VaI

Posilnenie
technologického
rozvoja a inovácií

Podpora VaV na vysokých školách

V oblasti spoločenských priorít
7.
vybrané okruhy spoločenských vied (s ohľadom
na najpálčivejšie problémy spoločnosti, ktoré
najviac zaťažujú slovenskú spoločnosť)

Program pre spolupracujúce
európske krajiny (PECS)

ELI
Extrémne
svetlo

Stimuly pre výskum a vývoj

SVŠVaV

Akčný plán do roku 2016

V oblasti priorít výskumu a vývoja:
1.
materiálový výskum a nanotechnológie
2.
informačné a komunikačné technológie
3.
biomedicína a biotechnológie

Koordinácia RIS3 SK na výkonnej úrovni
• Predseda – minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR
• Podpredsedovia –minister hospodárstva
SR, splnomocnenec vlády SR pre výskum
a inovácie
• Členovia – zástupcovia sektorov
výskumu a vývoja z akademickej a
podnikateľskej sféry

Výskumná agentúra
– MŠVVaŠ SR

Technologická
agentúra – MH SR

Rada Výskumnej
agentúry

Rada
Technologickej
agentúry

OP VaI

Biologická
infraštruktúr
a

Ďalšie vlny vyhlasovania KIC:
Raw Materials

Štátne programy VaV

INSTRUCT

EIT ICT Labs: budúce informačné a komunikačné spoločnosti

Food4Future

GALILEO

SST –
vesmírne
pozoro
vanie

Kroky k členstvu SR v ESA

Aktivity pre verejný sektor

Nezávislí
experti z
databázy
EK

Rada EÚ pre
vesmír

Rada ESA

• EPOS

Hodnotenie žiadostí

Shif2rail
ekologická doprava

•

48 projektov veľkých výskumných
infraštruktúr

Prioritizácia budovania výskumných
infraštruktúr

Základný výskum

členstvo vyplýva z členstva SR v EÚ,
financovanie na základe výziev z
Horizontu 2020

IMI 2
inovatívne lieky

Európsky výskumný priestor (ERA)

Jean-Claude Juncker - predseda EK
Frans Timmermans - prvý podpredseda EK zodpovedný za lepšie riadenie, inštitucionálne vzťahy a právny štát
Federica Mogherini - podpredsedníčka EK, vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Kristalina Georgieva - podpredsedníčka komisie pre rozpočet a ľudské zdroje
Andrus Ansip - podpredseda pre digitálny jednotný trh
Maroš Šefčovič - podpredseda pre energetickú úniu
Valdis Dombrovskis - podpredseda pre euro a sociálny dialóg
Jyrki Katainen - podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť

44 projektov veľkých výskumných
infraštruktúr

Granty ERC – 100%

SESAR
riadenie leteckej premávky

Fabre –
chov zvierat
Food for Life
– zdravé
potraviny
GAHzdravie
zvierat
Plants for
Futurerastliny
budúcnosti

Cestovná mapa ESFRI - update 2008

3 projekty, ktoré sú pripravené pre
realizáciu a sú strategicky dôležité pre
EÚ

Fast track to innovation

•

35 projektov veľkých výskumných
infraštruktúr

Cestovná mapa ESFRI - update 2010

Cieľ: vytvorenie stabilného prostredia
priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné
subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a
výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií,
ako základného piliera pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti

Priority výskumu a vývoja

V oblasti technologických priorít
4.
priemyselné technológie
5.
udržateľná energetika a energie
6.
pôdohospodárstvo a životné prostredie

F4E (Fusion for Energy) - Jadrová
syntéza pre energiu – Európsky
spoločný podnik pre ITER a rozvoj
energie jadrovej syntézy

• BBMRI

Koordinačné a podporné aktivity – 100%

Spoločné výskumné programy podľa č. 187 Zmluvy o fungovaní EÚ

• efektívnejšie národné systémy VaV
• lepšia nadnárodná spolupráca a súťaž vrátane prevádzky
kľúčových výskumných infraštruktúr
• optimálny prenos a zdieľanie poznatkov
• otvorený pracovný trh pre výskumníkov
• rodová rovnosť vo VaV

Európsky legislatívny rámec –
vytvorenie špecifickej právnej formy pre
uľahčenie vytvorenia a prevádzkovania
európskych výskumných infraštruktúr

Cestovná mapa ESFRI 2006

Inovačné aktivity blízke trhu – 70%
Vodné zdroje v meniacom sa svete

EUREKA – Európska iniciatíva na
podporu výskumu a vývoja v
malých a stredných podnikoch

ERIC

Výskumné a inovačné aktivity – 100%

SR nie je členom

Iniciatívy

Cestovná mapa ESFRI
Identifikácia projektov veľkých
výskumných infraštruktúr s európskym
významom, ktoré sú v súlade s
dlhodobými potrebami európskej
komunity výskumu a vývoja

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Podpora VaV zo štátneho rozpočtu

ESA - Európska vesmírna agentúra

Typy projektov a
financovanie

Excelentná veda

IIR - Medzinárodný ústav
chladenia

EGI - Európska gridová iniciatíva

Výška finančného príspevku EK:

5 priorít:

Kohézny fond

Diskusia o nových finančných
nástrojoch a opatreniach na
podporu výskumných infraštruktúr

Cestovná mapa ESFRI - update 2016

Vedúce postavenie
priemyslu

ICGEB – Medzinárodné centrum
pre genetické inžinierstvo a
biotechnológie

Výmena informácií o národných
politikách a existujúcich alebo
plánovaných národných
infraštruktúrach

Možnosť účasti ako partner v
projektovom konzorciu alebo
koordinátor

SR nie je členom

SUJV DUBNA - Spojený ústav
jadrového výskumu Dubna

Príprava hodnotiacich kritérií a
podkladov pre rozvoj európskej
politik v oblasti výskumných
infraštruktúr

Národné cestovné mapy členských a
asociovaných štátov

ROZPOČET NA ROKY 2014 – 2020: 78 miliárd EUR

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

Aktivity Marie Sklodowska Curie – 100%

Zvyšovanie investícií do výskumu a vývoja, inovácií
a IKT aj napriek fiškálnej stabilizácii
2. Reformy a skvalitnenie fungovania systémov výskumu
a vývoja v EÚ a na národnej úrovni
3. Modernizácia vzdelávacích systémov, viac
prvotriednych univerzít a pritiahnutie talentov zo
zahraničia
4. Realizácia Európskeho výskumného priestoru,
zjednodušenie spolupráce výskumníkov v rámci EÚ
5.
Zjednodušiť prístup k programom EÚ, podpora
zapojenia súkromného sektora a SMEs
6. Zlepšiť spolupráci akademickej sféry a podnikateľov,
podpora komercializácie výsledkov výskumu a vývoja
7. Odstránenie bariér pre uvádzanie myšlienok na trh,
lepší prístup k financiám pre SMEs, ochrana
duševného vlastníctva
8. Zakladanie európskych partnerstiev v oblasti inovácií,
vývoj a uvádzanie inovácií na trh, príspevok k riešeniu
veľkých spoločenských výziev
9. Podpora sociálnej inovácie
10. Zlepšenie medzinárodnej spolupráce vo výskume
a vývoji s 3 krajinami

Hospodársky a
sociálny výbor

JASPERS

Iniciatívy podľa čl. 185 a 187 zmluvy
(EUROSTARS2, ECSEL)

Spoločné programovanie vo výskume a vývoji

1.

Európska centrálna
banka

Európsky sociálny
fond (ESF)

SR nie je členom

Výlučne malé a stredné podniky

Pracovná skupina
pre vesmír

Európsky fond pre
sociálny rozvoj
(ERDF)

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

Únia inovácií

Pracovná skupina
pre výskum a
atómové otázky

Štrukturálne fondy

SR je členom (Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR)

CERN - Európska organizácia pre
jadrový výskum

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu SR (RIS3 SK)

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest
investovanie do odbornej prípravy a zvyšovania
kvalifikácie
modernizácia pracovných trhov a systémov sociálneho
zabezpečenia
prenesenie prínosov rastu na všetky regióny EÚ

•
•

Európsky súdny dvor

AAL
Aktívny a asistovaný život

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

Centrá a organizácie

Spoločná tvorba a update
Cestovnej mapy ESFRI

Zástupcovia asociovaných
štátov

OP VaI

Predsedníctvo a
komisie VEGA a
KEGA

Inkluzívny rast

EURATOM
Jadrové štiepenie a ochrana pred
žiarením
Jadrová syntéza (ITER)
Priame akcie JRC

Zabezpečovanie multilaterálnych aktivít zameraných na lepšie využitie zdrojov pri budovaní
a využívaní európskych výskumných infraštruktúr

Zástupcovia členských
štátov EÚ

Organizácia, agentúry a
programy

s účasťou SR

Úlohou je podpora strategického a koherentného prístupu pri tvorbe európskych politík v
oblasti výskumných infraštruktúr

Zástupcovia EK

Politika RIS3

Akčný plán 2017-2018

•

EUROSTARS 2
výskum a vývoj v malých a stredných
podnikoch

SR je členom (Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR)

NCP Minimal
Standards



•

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

Max. 5 bodov
/kritérium
Treshold 10b
/15



DG Regio
Generálne
riaditeľstvo pre
regionálnu a
mestskú politiku
Walter Defaa

EMPIR
Európsky metrologický program

• Zdravie,
demografické zmeny
a kvalita života
• Potravinová
bezpečnosť,
udržateľné
poľnohospodárstvo a
lesné hospodárstvo, a
biohospodárstvo
• Bezpečná, čistá a
efektívne využívaná
energia
• Inteligentná,
ekologická a
integrovaná doprava
• Opatrenia v oblasti
klímy, životné
prostredie, efektívne
využívanie zdrojov a
suroviny
• Európa v meniacom
sa svete – inkluzívne,
inovačné a reflexívne
spoločnosti
• Bezpečné spoločnosti
– ochrana slobody a
bezpečnosti Európy a
jej občanov

• Podporné a
priemyselné
technológie (IKT,
nanotechnológie,
materiály,
biotechnológie)
• Rizikové
financovanie
• Inovácie v MSP

3 hodnotiace
kritériá



•
•

vybudovanie konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového
hospodárstva
ochrana životného prostredia
zúročovanie vedúcej pozície v oblasti nových
ekologických technológií
zavedenie efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej
energie
zlepšenie podnikateľského prostredia

SR nie je členom

2014



•

vyžaduje sa národné spolufinancovanie

2016



Rada pre
zamestnanosť,
sociálnu
politiku,
zdravotníctvo
a ochranu
spotrebiteľa;

Udržateľný rast

EDCTP 2
program Partnerstva európskych a rozvojových
krajín v oblasti klinického skúšania

2017

Organizácia EÚ v oblasti VaV



Rada pre
hospodárske a
finančné
záležitosti;

vzdelávanie
výskum a inovácie
digitálna spoločnosť

•
•
•

3. Spoločenské výzvy

2. Vedúce postavenie
priemyslu

• ERC
• Technológie
budúcnosti a
vznikajúce
technológie
(FET)
• Mobilita –
aktivity MSC
• Európske
výskumné
infraštruktúry

Programové výbory
Horizontu 2020



Rada pre
spravodlivosť a
vnútorné veci;

DG Research and
Innovation
Generálne
riaditeľstvo pre
výskum a
inovácie
Jan Robert Smits

Spoločné výskumné programy podľa č. 185 Zmluvy o fungovaní EÚ

Inteligentný rast

Štruktúra: 3 piliere + EURATOM (jadrové záležitosti)

Strategická iniciatíva na rozvoj vedeckej integrácie EÚ

1. Excelentná
veda

Výbor ITRE
Výbor pre priemysel,
výskum a energetiku

ESFRI

Podpora na národnej
úrovni



Rada pre
zahraničné
veci;

Priority

Horizont 2020

Znalostné a inovačné spoločenstvá (KIC)



Rada pre
všeobecné
záležitosti;

Horizont 2020

Verejno-verejné partnerstvá



Generálne
riaditeľstvá (DGs)

EURÓPSKY
PARLAMENT

Spoločné výskumné programy založené na spoločných výskumných prioritách a
spájaní fin. zdrojov

Ministerské rady

EURÓPSKA KOMISIA

Stratégia Európa 2020

Iniciatívy EÚ v oblasti VaV

Verejno-verejné partnerstvá

RADA EÚ

Politika EÚ v oblasti VaV

Akčný plán 2019-2020

Organizácia EÚ v oblasti VaV

Slovenská republika

Sekcia
štrukturálnych
fondov EÚ
MŠVVaŠ SR
RO

Sekcia
podporných
programov MH SR
SO

Pracovné skupiny
pre 5 oblastí
výskumnej
špecializácie

Pracovné skupiny
pre 4 oblasti
hospodárskej
špecializácie

1.2 Podpora investovania podnikov do
výskumu a inovácie a vytváranie
prepojení a synergií medzi podnikmi,
centrami výskumu a vývoja a
vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania
do vývoja produktov a služieb, prenosu
technológií, sociálnej inovácie,
ekologických inovácií, aplikácií
verejných služieb, stimulácie dopytu,
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory
technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení
skorého overovania výrobkov,
rozšírených výrobných kapacít, prvej
výroby najmä v základných podporných
technológiách a šírenia technológií na
všeobecný účel
1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej
sféry
2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej
infraštruktúry a kapacít na rozvoj
excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a
podpora kompetenčných centier, najmä
centier európskeho záujmu
2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity
Bratislavského kraja prostredníctvom
revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a
podnikateľských kapacít výskumných
inštitúcií v Bratislave

2.2 Podpora investovania podnikov do
výskumu a inovácie a vytváranie
prepojení a synergií medzi podnikmi,
centrami výskumu a vývoja a
vysokoškolským vzdelávacím
prostredím, najmä podpory investovania
do vývoja produktov a služieb, prenosu
technológií, sociálnej inovácie,
ekologických inovácií, aplikácií
verejných služieb, stimulácie dopytu,
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory
technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení
skorého overovania výrobkov,
rozšírených výrobných kapacít, prvej
výroby najmä v základných podporných
technológiách a šírenia technológií na
všeobecný účel
2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií
prostredníctvom budovania
výskumno-vývojových centier v
Bratislave

