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Čo je to Dunajský regionálny výskumný a 
inovačný fond? 

Danube region research and innovation fund (DRRIF) 

► Vlajkový projekt prioritnej oblasti 7: vývoj znalostnej spoločnosti 

(výskum, vzdelávanie, IKT) Európskej stratégie pre dunajský 

región. 

► Základným cieľom je mobilizovať a prerozdeľovať finančné 

prostriedky na podporu rozvoja výskumných a inovačných 

aktivít v krajinách dunajského regiónu. 

 

► Spoločnosť EY bola zazmluvnená na vykonanie štúdie 

uskutočniteľnosti pre projekt DRRIF a na dodanie dokumentácie, 

ktorá má byť použitá pre definíciu projektu, jeho systému riadenia, 

štruktúry a aktivít fondu.  
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Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF 
Časový harmonogram 

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar April 

l Presentation at Steering Group Meeting 

l Analysis of absorption capacity 

l Analysis of potential cooperation with relevant existing grant schemes 

l Analysis of potential DRRIF thematic areas 

l DRRIF Programme document - ver 1 

l Proposal of DRRIF objectives and mission 

l Analysis of potential legal forms 

l Proposal for operating model 

l DRRIF Programme document - ver 2 

l Proposal of a system to raise funds 

l Proposal of grant schemes supporting research and innovation projects 

l Definition of steps for DRRIF implementation 

l Proposal of an approach for presentation of the DRRIF model  

l DRRIF Programme document - FINAL 

l Presentation at EU level 

2014 2015 

4 

4 

4 

4 
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4 

+ Ulm Follow-up meeting, EUDSR High level event 

DRRIF WG workshop 

Questionnaire 1: SWOT 

Questionnaire 2: Thematic areas 
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Analýza absorpčných 
schopností: 
Analýza ukazovateľov 



Page 5 

Šírka zdrojov 
Zoznam analyzovaných indikátorov 

Vstupy  

► Celková podpora VaV v krajinách 

dunajského regiónu  

► Ľudské zdroje vo výskume a vývoji  

► Najcitovanejšie a medzinárodné 

vedecké publikácie  

 

Aktivity v súkromnom sektore 

► Spolupráca verejného a súkromného 

sektora na vedeckých publikáciách 

► Výdavky súkromného sektora na VaV 

► Prihlásené patenty v krajinách 

dunajského regiónu 

Výstupy 

► Zamestnanosť v inovatívnych a 

znalostne intenzívnych sektoroch 

► Inovácie v malých a stredných 

podnikoch 

► Príjmy z licencií a patentov zo 

zahraničia ako % HDP 

 

Celkové hodnotenie 

► Prehľad výsledkov výskumu a 

inovácií v Únii 2014 

► EY Absorpčné skóre 

 

 

Cieľ: Informované rozhodovanie. 
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Zoznam analyzovaných oblastí 
Porovnania / Vzájomné vzťahy 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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EY Absorpčné skóre 
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Vybrané závery 

► Celkové hrubé výdavky na vedu a výskum 14 krajín Dunajského 

regiónu v 2012 boli na úrovni 50 miliárd Eur (GERD). 

► Z Nemecka započítané len Bavorsko a Bádensko-Württembersko. 

 

► Z toho 67% týchto výdavkov malo pôvod v Bavorsku a Bádensko-

Württembersku. 

 

► Najslabších sedem krajín prispievalo k R&D Dunajského regiónu iba 

3% (1,5 mld Eur). 

 

► Áno, sme medzi týmito siedmimi krajinami. 

► Slovensko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, 

Čierna hora 
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Vybrané závery 

► Z analýzy absorpčného skóre vyplýva, že región zaostáva takmer 

dvojnásobne za lídrami vo vede, výskume a vývoji (USA, Japonsko) 

► v celkovom absorpčnom skóre. 

► v hrubých výdavkoch na výskum a vývoj.  

 

► 14x väčší počet spoluautorstiev verejného a súkromného v USA ako v 

Dunajskom regióne. 

 

► Indikátory zamestnanosti v rýchlo rastúcich odvetviach a odvetviach 

náročných na znalosti ukazujú dostatočnú vedomostnú základňu 

ľudských zdrojov. 

► V súkromnom sektore 

► Nie v počtoch výskumníkov a absolventov doktorandského štúdia. 
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Analýza absorpčných 
schopností: 
SWOT a PESTEL 
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SWOT 
Analýza krajín 

Štruktúra profilu každej 

krajiny: 

► Všeobecné informácie 

► Výdavky na výskum, vývoj a 

inovácie 

► Stratégie, politiky a riadenie 

vecí verejných 

► Ľudské zdroje 

► Tematické oblasti 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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SWOT 
Meta-analýza existujúcich dokumentov 

► Socio-Economic Assessment of the Danube Region - State of the Region Challenges 

and Strategy Development  

► Danube Transnational Programme 2014-2020 

► Central Europe programme - Results of the regional analysis 

 

Predbežné závery:  

► Hlavnou výzvou pre dunajský región je zvýšiť súdržnosť prostredníctvom:  

► Spolupráce a koordinácie  

► Lepšieho využitia ľudského kapitálu,  

► Väzieb medzi súkromným a verejným sektorom  

► Mnoho iniciatív medzinárodnej spolupráce už existuje, ale miera účasti na nich je 

nerovnomerná. 

► Spoločné tematické oblasti vyplývajúce z analýzy príležitostí: energetika, doprava, 

životné prostredie. 
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SWOT a PESTEL 

Predbežné závery: 

► V DR existujú rozdiely v politickej stabilite štátov, ekonomickej vyspelosti 

a právnej istote. Napriek celkovej rôznorodosti regiónu existujú v rámci 

neho klastre krajín so spoločnou minulosťou, kultúrou a hodnotami. 

► Pri negociáciách o DRRIF bude potrebné prihliadať na rôznorodosť 

krajín a šírku oblastí dôležitých pre každú zapojenú krajinu. 

► Predpokladom úspešných rokovaní bude veľká miera kompromisov a 

istota, že krajiny majú politickú vôľu takéto kompromisy 

uskutočňovať. 

► Vo viacerých krajinách DR neexistujú strategické dokumenty v oblasti 

výskumu a vývoja a v prípade nečlenských štátov EÚ je častá 

nedostupnosť relevantných údajov o VaV. 

► Obe tieto skutočnosti môžu negatívne ovplyvňovať rozhodovací proces 

krajín. 
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Účasť krajín dunajského 
regiónu na  
programoch EÚ 
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Analýza účasti krajín dunajského regiónu na 
programoch EÚ 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Predbežné závery: 

► Z nízkeho počtu krajín DR, ktoré vystupovali ako vedúci partneri pri projektoch, 

vyplýva, že v budúcom programovom období je potrebná pomoc a podpora v krajinách, 

ktoré v týchto programoch riadili menej projektov alebo dokonca neriadili žiadne 

projekty. 
    

► DRRIF by mohol prispievať k zvyšovaniu propagácie programov v niektorých 

krajinách a podporovať kooperáciu a networking krajín dunajského regiónu, a tak 

zvýšiť počet vedúcich partnerstiev.  
 

► DRRIF by mohol podporovať a pomáhať pri predkladaní žiadostí o finančnú 

podporu krajinám s nízkou mierou úspešnosti a nízkym počtom predložených žiadostí 

v 7. RP.  

► Z rozdielnej úrovne kooperácie medzi niektorými krajinami DR vyplýva potreba 

rozvíjať kooperáciu medzi krajinami dunajského regiónu, medzi ktorými je súčasná 

úroveň kooperácie nižšia. 
 

► Oblasti, na ktorých sa krajiny dunajského regiónu najviac podieľali: IKT; zdravie; 

nanoveda, nanotechnológie, nové materiály; obnoviteľné zdroje energií. 

Analýza účasti krajín dunajského regiónu na 
programoch EÚ 
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Grantové a iné schémy a 
platformy 
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Matica 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Tematické oblasti 
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► Stratégia musí byť 

„energizujúca“, aby 

zabezpečila dlhodobú podporu. 

► Stratégia by nemala vzniknúť 

len jednoduchou agregáciou 

čiastkových problémov a cieľov.  

► Definovanie cieľov a stratégie je 

dlhý a komplexný proces s 

mnohými stranami. 

► Pri hľadaní cieľov a definovaní 

stratégie je nevyhnutná 

politická podpora. 

Ponaučenia pre výber tematických oblastí 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Tematické oblasti: Horizontálne priority 
Predbežné výsledky 

Odpovede (12) boli zozbierané z týchto krajín: Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Bádensko-Wurttembersko, Bavorsko, 

Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko. Odpovede chýbajú z: Maďarska, Srbska, Bulharska a Ukrajiny. 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 

Navrhované ciele DRRIF, ktoré vyplynuli z analýzy absorpčnej kapacity – potvrdené 

hlasovaním oficiálne nominovaných osôb DRRIF WG (hlasovanie ešte stále prebieha): 

 

► Prispievanie k podpore inovačných aktivít malých a stredných podnikov v 

dunajskom regióne a k zvyšovaniu počtu týchto spoločností. 

► Spájanie vedcov a verejných inštitúcií so súkromným sektorom – prostredníctvom 

projektov, spoločných podujatí alebo aj vo svojich riadiacich orgánoch. 

► Podpora a napomáhanie predkladaniu žiadostí o finančnú podporu krajín s nízkou 

mierou úspešnosti a nízkym počtom predložených žiadostí. 

► Podpora a šírenie povedomia o EÚ programoch v krajinách s nízkou mierou 

úspešnosti. 

► Zvyšovanie účasti študentov a mladých vedcov v R&D projektoch (napr. každý 

projekt by mal obsahovať časť zameranú na zapájanie sa študentov do vedeckej 

oblasti) 

► Zlepšenie rozvoja a využívania ľudského kapitálu. 
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Tematické oblasti: Horizontálne priority 
Predbežné výsledky 

Odpovede (12) boli zozbierané z týchto krajín: Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Česká republika, Chorvátsko, Nemecko, Bádensko-Wurttembersko, Bavorsko, 

Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko. Odpovede chýbajú z: Maďarska, Srbska, Bulharska a Ukrajiny. 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 

DRRIF by sa mal zameriavať na: 
Názor 

* 

Priorita 

** 

Komplexnosť*

** 

prispievanie k podpore inovačných aktivít malých a stredných podnikov v 

dunajskom regióne a k zvyšovaniu počtu týchto spoločností. 
1,55 1,73 1,55 

spájanie vedcov a verejných inštitúcií so súkromným sektorom – 

prostredníctvom projektov, spoločných podujatí alebo aj vo svojich 

riadiacich orgánoch. 

1,64 1,91 2,09 

podporu a napomáhať predkladaniu žiadostí o finančnú podporu krajín s 

nízkou mierou úspešnosti a nízkym počtom predložených žiadostí. 
1,73 2,09 2,27 

podporovanie a šírenie povedomia o EÚ programoch v krajinách s nízkou 

mierou úspešnosti. 
1,82 2,27 3,27 

zvyšovanie účasti študentov a mladých vedcov v R&D projektoch (napr. 

každý projekt by mal obsahovať časť zameranú na zapájanie sa 

študentov do vedeckej oblasti) 

1,82 2,18 2,82 

zlepšenie rozvoja a využívania ľudského kapitálu. 1,91 2,27 2,18 

zvyšovanie celkového počtu patentov a co-aplikantov z iných krajín. 2,18 2,73 2,09 

zber chýbajúcich údajov o krajinách mimo EÚ a zbierať nové dáta v EÚ 

krajinách a v krajinách mimo EÚ (napríklad podiel medzinárodných 

projektov). 

2,64 2,82 2,18 

        

Verím, že napriek rozdielnosti krajín DR sa kompromis o zameraní DRRIF 

podarí dosiahnuť. 
2,10     
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Tematické oblasti: Vedecké témy 
Prístup k analýze 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Tematické oblasti: Vedecké témy 
“Material“ OR “Production” 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Tematické oblasti: Vedecké témy 
“ICT“ OR “information” OR “communication” 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 
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Tematické oblasti: Vedecké témy 
Predbežné výsledky 

Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF: Predbežné závery 

Najčastejšie vedecké témy vyplývajúce zo SWOT krajín, RIS stratégií, ERA silných stránok, 

účasti na SEE, CE, 7.RP programoch, co-publikácií, co-patentov, väzieb na EUSDR prioritné 

oblasti a zhody s JRC tematickými klastrami: 

Automobilový priemysel a doprava 
► Podoblasti: nové výrobné technológie, vozidlá, preprava (dopravné prostriedky, doprava, dopravné technológie, zelená 

doprava), automobily. 

Informačné a komunikačné technológie 
► Podoblasti: výpočtová technika, digitálna technika, robotika, elektronika (počítače a elektronické zariadenia, elektrické 

zariadenia, základné elektrické prvky), optika, nanovedy, telekomunikácie. 

Materiály, strojárstvo a výroba 
► Podoblasti: materiály a nové výrobné technológie, nové materiály, pokročilé materiály, inovatívne materiály, nová výroba a 

technológie, materiálový výskum, suroviny, minerály, kovy, ropné výrobky, pokročilé výrobné technológie, látky, obuv, výrobky z 

dreva, výrobné procesy / technológie;  

Životné prostredie 
► Podoblasti: ekologicky šetrné technológie a činnosti, zelené a ekologické technológie, ekosystémy, environmentálne vedy, 

klimatické zmeny, prírodné vedy, prírodné zdroje. 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Vedecké témy budú predmetom konzultácií a workshopov s rozličnými zúčastnenými stranami. 
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Ďalšie kroky 
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Štúdia uskutočniteľnosti DRRIF 
Časový harmonogram 

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar April 

l Presentation at Steering Group Meeting 

l Analysis of absorption capacity 

l Analysis of potential cooperation with relevant existing grant schemes 

l Analysis of potential DRRIF thematic areas 

l DRRIF Programme document - ver 1 

l Proposal of DRRIF objectives and mission 

l Analysis of potential legal forms 

l Proposal for operating model 

l DRRIF Programme document - ver 2 

l Proposal of a system to raise funds 

l Proposal of grant schemes supporting research and innovation projects 

l Definition of steps for DRRIF implementation 

l Proposal of an approach for presentation of the DRRIF model  

l DRRIF Programme document - FINAL 

l Presentation at EU level 

2014 2015 

4 

4 

4 

4 
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Ďakujem. 

Vladimír Kaštier 
 

Mobile +421 910 820 316 

Email vladimir.kastier@sk.ey.com 

DRRIF Feasibility study: Preliminary conclusions for discussion 



 

 

EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo 

 

Informácie o EY 

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce 

odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, 

transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou 

služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a 

ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, 

ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k 

všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k 

lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu. 

 

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, 

ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global 

Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym 

subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo 

klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach 

ey.com. 
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