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Názov akcie: Smart specialisation strategies: state of implementation 

Dátum: 17. 3. 2015 Miesto konania: Committee of the Regions  

Účastníci: Lenka Múdra 

Program: 
13:00-14:30  

Speakers:  

Katja Reppel, Deputy Head of Unit, Competence Centre Smart and Sustainable Growth DG REGIO, and 

Alessandro Rainoldi, JRC, Institute for Prospective Studies  

Moderator: Wolfgang Petzold  

 

Závery: 

Moderátor W. Petzold otvoril stretnutie a načrtol tému Smart specialisation strategies (S3). Uviedol, že 
táto téma sa stáva čoraz viac populárnou, avšak  doplnil, že v súčasnosti len 1 z 10 regiónov dosahuje cieľ 
stratégie Európa 2020 - investovať do VaV aspoň 3% HDP. Ďalej vysvetlil, čo S3 znamená: ide o národné 
alebo regionálne stratégie, ktoré stanovujú priority s cieľom budovať výhody založené na výskume 
a inováciách posilňujúcich potreby biznis sektoru, a zároveň celkovo posilňujú rozvoj trhu a nových 
príležitostí. S3 obsahujú: 

 SWOT analýzu alebo inú podobnú analýzu, ktorá sústreďuje zdroje pre limitovaný počet priorít 
v oblasti výskumu a inovácií 

 opatrenia pre stimulovanie súkromných investícií do výskumu, technológií a vývoja 

 monitorovací mechanizmus  
 

Po tomto krátkom úvode pokračovala Katja Reppel, ktorá uviedla, že Európska komisia  už začala 
s niekoľkými aktivitami v rámci S3 ako súčasť cieľov Európa 2020 a jednej z jej vlajkových lodí – Inovačnej 
únie.  EK (DG REGIO) vytvorila S3 platformu spoločne s JRC-IPTS (Institute for Prospective Technological 
Studies), ktorá je považovaná za veľký úspech (zapojenie 154 regiónov z 19 krajín). Okrem DR REGIO je 
v tejto otázke aktívne tiež DG RTD a DG ENTR, ktoré vytvorilo dokument „For a European industrial 
renaissance“.  Celkovo je tu tak obrovská podpora pre RIS3 (Research and Innovation Strategies for smart 
specialisation). RIS3 podporuje tiež Európsky parlament, Svetová banka, OECD, Rada EÚ, atď. Rovnako aj 
nová kohézna politika  (2012 -2020)  považuje S3 za kľúčové.  

Následne sa K. Reppel venovala otázke S3 v spojitosti s programami EÚ a financovaním. Doposiaľ bolo 
prijatých 299 programov využívajúcich Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF) pre obdobie 2014 - 
2020 a 80% regionálnych operačných programov z 21 členských štátov ukončilo vyjednávania. Taktiež, 
všetkých 28 štátov EÚ uzavrelo Dohodu o partnerstve v roku 2014. Upozornila, že S3 je jednou z ex-ante 
kondicionalít.  
  
Financovanie RIS3: 

 ERDF – viac ako 40 miliárd v rámci tematického cieľa 1 – výskum a inovácie 

 ERDF – vyše 50 miliárd pre investície do inovácií v rámci cieľov MSP, energia, životné prostredie, 
zdravie, doprava a ďalšie 

 stimulácie pre súkromné investície do inovácií  
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Ďalej predstavila SWOT analýzu procesu RIS3, ktorá zachytáva silné a slabé stránky stratégií, hrozby 
a príležitosti. Medzi silné stránky patrí napríklad to, že ide o akademicky akceptovaný koncept, jasný vplyv 
ex-ante kondicionality, potenciál regiónov v inovačnej politike alebo spolupráca s priemyslom. Medzi slabé 
stránky patrí napríklad to, že v niektorých členských štátoch dochádza k obnove starých stratégií a prejavuje 
sa nedostatok vízie. Hrozbou pre S3 proces je napríklad potreba dlhodobej pozornosti, príležitosťou zase 
synergia medzi programami EÚ a národnými fondmi, zdieľanie bremena v podobe dát či vzájomné učenie 
sa.   
 
Budúce výzvy a implementácia RIS3: 

1. „keep the ball rolling“ – je potrebné vylepšovať a upravovať RIS3 (zapojenie obchodu, externých 
názorov) 

2. zlepšenie implementačných nástrojov a kapacít (existuje niekoľko tematických sprievodcov ako 
vytvoriť S3)  

3. medzinárodná kooperácia  
 
Európska komisia má taktiež nástroje pre mobilizáciu v jednotlivých bodoch: 

1. „keep the ball rolling“  - monitorovacie výbory,  podpora akčného plánu pre implementáciu RIS3, 
politické analýzy, S3 platforma umožňujúca spoluprácu 

2.  zlepšenie implementačných nástrojov  a kapacít – experti, individuálne poradenstvo a nový nástroj 
peer-exchange (systém TAIEX) 

3. medzinárodná spolupráca – makro-regionálne stratégie a INTERREG (platformy a projekty), 
programy ako Horizont 2020, COSME, ERASMUS+, EIP, pilotný projekt „Stairway to excelnce“ pre 
synergiu s Horizontom 2020 

 
Ďalším rečníkom bol Alessandro Rainoldi, ktorý predstavil JRC (Joint research centre) – jedno z generálnych 
riaditeľstiev Európskej komisie umiestnené v Sevile. JRC bolo založené v roku 2011.  
Následne nadviazal na tému RIS3. Ide o veľmi zaujímavý, ale tiež seriózny koncept (60% tvorcov regionálnej 
politiky vyhlásilo, že vďaka S3 dosiahli značné zapojenie stakeholderov). Predstavil tiež hlavné aktivity 
platformy S3:  
 

1. sprievodca RIS3 a digitálnou agendou (TOOLBOX) 
2. transnárodné učenie a peer review (doposiaľ 19 peer review workshopov zhodnotilo 56 

regionálnych S3 a 16 národných; je výhodou, ak región absolvuje peer review svojej stratégie - na 
základe toho mnohé regióny zásadne zmenili prácu v rámci RIS3 alebo  zmenili samotnú RIS) 

3. zhodnotenie RIS3  
4. interaktívne  webové nástroje 
5. synergia medzi ESIF a Horizontom 2020 
6. a ďalšie  

 
Monitoring je však zatiaľ jednou zo slabostí, ktorú treba do budúcnosti vylepšiť.  

Prezentácie a linky: 
Tematický sprievodcovia: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides  
Video záznam stretnutia: http://new.livestream.com/corlive1/events/3862186  
Prezentácie na stiahnutie: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/smart-specialisation-strategies-0129-
8433.aspx 
 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/guides
http://new.livestream.com/corlive1/events/3862186
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/smart-specialisation-strategies-0129-8433.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/smart-specialisation-strategies-0129-8433.aspx
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