Odporúčania z konferencie „7. RP1 a perspektíva účasti SR“,
ktoré by mohli zvýšiť našu účasť v 7. RP.
Na úrovni MŠ SR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Zabezpečiť účinnú implementáciu stratégie rozvoja vedy a techniky na Slovensku.
Riešiť otázku národných priorít výskumu a vývoja. V súčasnosti neexistuje
schválená stratégia rozvoja vedy a vývoja v SR.
Investovanie do vedy a výskumu je vždy prínosom, nie záťažou. Zároveň treba
nájsť stimuly na komerčné využitie výstupov projektov.
Zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie oprávnených nákladov
projektov 7.RP.
Vytvorenie „obrátkového fondu“ na financovanie EK2 zadržaných prostriedkov na
financovanie „retention“.
Riešiť situáciu úhrady DPH – oslobodenie inštitúcií od platenia DPH plynúcej
z účasti v medzinárodnom výskumnom projekte, resp. vyčleniť zdroje na
financovanie DPH zo ŠR.
Umožniť VŠ úverové financovanie projektu, súčasný stav v legislatíve nedovoľuje
VŠ pôžičky čerpať.
Na vysokých školách vytvoriť pružnejší účtovný systém, skvalitniť činnosť štátnej
pokladne.
Zabezpečiť účelové dotovanie pracovísk zapojených do medzinárodných projektov.
Systémovými opatreniami podporiť účasť priemyslu a MSP vo výskumných
projektoch ako koncových užívateľov výsledkov riešenia.
Sústavne zviditeľňovať najlepších riešiteľov projektov RP prostredníctvom médií,
vyznamenaniami a finančnými odmenami.
Nehodnotiť účasť SR len pomerom vklad – prínos, ale hlavne realizáciou
výsledkov výskumu do inovácií.
Pre zvýšenie účasti inovatívnych, výrobne orientovaných MSP3, zaviesť systém
refundovania nákladov za prípravu projektu a organizovať aktívnu pomoc pri písaní
návrhov projektov.
Zabezpečiť, aby delegáti programových výborov mali relevantné podklady
od skupiny slovenských expertov, ktorú by menovalo MŠ SR a s ich pomocou
presadzovali záujmy SR v programových výboroch. Činnosť delegáta tak nebude
výkon iba jedného človeka, ale názorovou platformou odborníkov v danom
vedeckom odbore. Nominovať týchto expertov na základe návrhu delegáta.
Prepojiť činnosť delegátov na stále zastúpenie SR v Bruseli.
Zabezpečiť „lobbing“ zriadením styčnej kancelárie pre vedu a výskum v Bruseli
(podobne ako Česká republika). Touto formou prezentovať výsledky slovenskej
vedy v zahraničí, organizovať prezentácie výskumných inštitúcií ako aj inovačných
firiem.
Snažiť sa o získanie slovenského zastúpenia v ERC4.
Podporovať výskumný potenciál v regiónoch zapojením sa do relevantného
programu 7. RP.
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Na úrovni VŠ, SAV a rezortných výskumných inštitúcií:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zvýšiť motiváciu pracovníkov univerzít k účasti v 7. RP.
V hodnoteniach pracovísk diferencovať význam riešenia domácich projektov
a projektov mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce.
Stimulovať takú činnosť ústavov SAV a vysokých škôl, ktorá do projektov priberie
MSP schopné realizovať výstupy projektu.
Podporovať kontakty s vedcami zo zahraničia a nespoliehať sa len na „partners
search“, snažiť sa preraziť kvalitným projektom a budovať si meno v zahraničí
aktívnym vystupovaním.
Byť otvorený vzájomnej spolupráci. Posilniť spoluprácu medzi pracoviskami na
fakultách a medzi vysokými školami navzájom. Spolupráca so zahraničnými
pracoviskami je často krát jednoduchšia. Táto skutočnosť oslabuje vedeckovýskumný potenciál univerzít.
Nemožno očakávať úspech inštitúcie v RP, ak predtým neinvestuje čas a peniaze
na tvorbu kontaktov a prezentáciu výsledkov vlastnej výskumnej práce.

Na úrovni APVV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poradenskú činnosť organizovať regionálne v napojení na sieť NCP.
Usporiadať konferenciu pre inovatívne MSP, ktoré by pomohli v konkurenčnom
prostredí stať sa úspešným.
Podporiť centralizovaný systém delegátov a NCP. Zabezpečiť ich vzájomnú
spoluprácu.
Pre projekty APVV vytvoriť vlastné priority.
Koncentrovať všetky informácie o 7. RP na jednom mieste a umiestňovať ich na
web stránku agentúry.
Zapojiť regionálne centrá do šírenia informácií o 7.RP.
Podporu viacej orientovať na zvýšenie podielu podaných projektov so slovenskými
koordinátormi.

Na úrovni NCP a delegátov:
1.
2.
3.

NCP by mali byť ľudia, ktorí sa svojej činnosti venujú profesionálne – na plný
úväzok. V tomto prípade si treba brať príklad od krajín, kde sieť NCP funguje
výrazne lepšie – siete NCP v Slovinsku, Rakúsku a Česku.
Popri všeobecných informačných dňoch sa viac orientovať na tvorbu konzorcií
a výraznejšiu podporu pri písaní projektu.
Zefektívniť prácu podporných štruktúr častejšou komunikáciou NCP a delegátov
programových výborov.

Rôzne:
1.

Vytvoriť národnú technologickú platformu pre stavebníctvo.
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