
Spoločne bez hraníc

Vážení partneri a priatelia inovácií,
radi by sme Vás privítali pri piatom vydaní E-noviniek projektu InNOBorder.

Projekt Inovácie cez hranice (Innovation Through Border) implementujeme od októbra 2010 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Hlavným 
cieľom projektu je aktivizovať podporu inovatívnym podnikom a inštitúciám v predmetných 
regiónoch a vytvoriť lepšie podmienky pre vzájomnú spoluprácu týchto subjektov vedúcu  
k vyššej konkurenčnej schopnosti všetkých partnerských regiónov projektu. 

Implementácia projektu sa už dostáva do finálnej fázy. V rámci doterajšej implementácie pro-
jektu prebehli všetky podporné aktivity týkajúce sa hlavných výstupov projektu – Manuálu  
o zavádzaní inovácií do praxe a Odporúčaní pre cezhraničný rozvoj inovácií do roku 2025. Bol 
realizovaný zber údajov, analýza foresight aktivít naplánovaných v rámci projektu. Taktiež pre-
behol roadmapping workshop inovačného vývoja v regiónoch projektu. V období od októbra 
do decembra prebehlo vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a sumarizácia jeho výsledkov. 
Problematika cezhraničnej podpory inovácií predstavuje komplexnú otázku, ktorú je treba 
komplexne riešiť. Kritickým faktorom v tejto problematike je cezhraničná spolupráca a jej syste-
matický rozvoj. Je treba, aby sa individuálne potreby a požiadavky jednotlivých stakeholderov 
podriadili celkovému konsenzu a aby sa navrhnuté opatrenia, ktoré budú predstavovať jeden 
z výstupov projektu v praxi reálne implementovali. Sme presvedčení o tom, že výstupy tohto 
projektu prinesú viacero užitočných podnetov, ktoré sa ďalej využijú pri zameraní strategických 
inovačných dokumentov na regionálnej či národnej úrovni.

Realizované aktivity

Foresight: Dotazníkový prieskum aktuálnych problémov pri zavádzaní inovácií v podnikoch

Jednou z aktivít, ktorú sme v rámci foresightu realizovali bol dotazníkový prieskum aktuálnych problémov pri zavádzaní inovácií  
v podnikoch v regiónoch projektu ako výstup aktivity WP4. Dotazníkový prieskum sa uskutočnil v období od apríla 2012 do konca sep-
tembra 2012. Závery dotazníkového prieskumu boli spracované v decembri 2012. Do prieskumu sa v regiónoch projektu zapojilo spolu 
74 organizácií a podnikov. Priemerný počet zamestnancov v organizáciách a podnikoch participujúcich na prieskume bol takmer 240 
zamestnancov. Viac ako 62% organizácii a podnikov disponovalo výskumno-vývojovou zložkou čo je vzhľadom na priemerné hodnoty 
dosahované v regiónoch projektu pomerne vysoké číslo a treba preto povedať, že ide o pozitívne skreslenie. Podniky výskumnej vzorky 
možno považovať za aktívne v oblasti výskumu a vývoja čo sa odrazilo aj v ďalších odpovediach podnikov. Veľkú dôležitosť inováciám 
priradilo až  takmer 75% podnikov a organizácií participujúcich na prieskume. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že podniky a organizácie 
najčastejšie inovujú svoje produkty, technológie a výrobné postupy. Medzi faktory najviac negatívne ovplyvňujúce rozvoj inovácii podni-
ky a organizácie označili Vysoké náklady spojené s inováciou - 87,8% a časovú návratnosť investície 58,1%, 31% respondentov uviedlo ako 
faktor Nedostatok príležitostí na spoluprácu medzi podnikmi. 75,6% respondentov požaduje vytváranie vhodných podmienok pre inova-
tívne podniky, 62,2% požaduje poskytovanie finančných príspevkov inovatívnym podnikom. Najmenej respondentov požaduje podporu 
vzniku a rozvoja inovačnej infraštruktúry - 33,7%. Z aktivít, ktoré plánujú respondenti využiť treba spomenúť poskytovanie vzdelávania 
zameraného na implementáciu inovácií v regióne, finančnú podporu a Aktivity zamerané na výmenu skúseností, nadväzovanie kontak-
tov a propagáciu inovačných aktivít. Čo sa týka informovanosti o princípe Otvorenej inovácie a Technology foresight tak, na základe vý-
sledkov prieskumu možno povedať, že približne iba polovica respondentov tieto termíny pozná. To pre nás predstavuje na jednej strane 
predstavuje výzvu k tomu, aby sme naďalej rozvíjali spoluprácu s podnikmi a organizáciami v regiónoch projektu a na druhej strane to pre 
nás predstavuje záväzok naplniť ciele projektu, aby sme pomohli ďalšiemu rozvoju cezhraničných regiónov na Česko – Slovenskej hranici.

Podrobnejšie výstupy z dotazníkového prieskumu budú zakomponované do Odporúčaní pre cezhraničný rozvoj inovácií, ktoré by mali 
byť finalizované v lete tohto roku a budú publikované na webovej stránke projektu InNOBorder. Výstupy dotazníkového prieskumu budú 
tiež publikované v on-line vedeckom časopise European Union Knowledge Economy Review, ktorý je voľne dostupný na tomto linku: 
http://www.eukepass.com/index.php/sk/euker/prispevky  

Vzdelávanie: Seminár  možnostiach vzájomnej spolupráce podnikov a univerzít

Koncom novembra 2012 sa v Žiline konal ďalší zo série seminárov zameraných na zvýšenie informovanosti a povedomia o možnostiach, 
spôsoboch a formách spolupráce. Tento krát bol seminár zameraný na problematiku vzájomnej spolupráce univerzít a podnikovej 
praxe – problematike, ktorá bola v regiónoch projektu InNOBorder často opomínaná a nesystematicky riešená. Jedným z cieľov projektu  
je posilnenie cezhraničných väzieb a spolupráce a za týmto účelom projektový partner Slovenské centrum produktivity v spolupráci  
s ďalšími projektovými partnermi zorganizoval seminár zaoberajúci sa touto problematikou. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov 
s reálnymi formami vzájomnej spolupráce podnikateľského a akademického sektora v prostredí okolo Žilinskej univerzity, ktoré vytvára 
unikátny inovačný ekosystém. Tieto formy spolupráce budú bližšie predstavené na príkladoch úspešne fungujúcich iniciatív z praxe. Po-
drobnosti o programe sú zverejnené na web stránke projektu. 42 účastníkov tohto semináru malo možnosť oboznámiť sa s možnosťami 
spolupráce podnikov s univerzitami – v tomto prípade najmä so Žilinskou univerzitou, boli prezentované reálne príklady ako táto spolu-
práca funguje, čo všetko obnáša a aké sú jej výhody pre zúčastnené strany ako aj pre región ako taký.

Škola inovácií v SR    

V dňoch 13.-15.5.2013 sa v Trenčianskych Tepliciach za účasti viacerých skúsených lektorov a podnikateľov uskutočnila druhá Škola 
inovácií pre všetkých podnikateľov, ktorí mali záujem zlepšiť svoje poznatky o rozpoznaní inovačného potenciálu podniku, o riadení ino-
vácií (metódy inovačného manažmentu, transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, technology foresight a i.) a problematike 
technických a netechnických inovácií, partnerstiev v inovačnom procese a financovania inovácií. Súčasťou programu boli aj konkrétne 
príklady, prípadové štúdie podnikov a praktické cvičenia pre účastníkov. Zaujímavou súčasťou Školy inovácií boli aj návštevy úspešných 
inovačných podnikov RONA a.s., Intermonex s.r.o. a BOST SK, s.r.o. Školy inovácií v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnilo spolu 20 účast-
níkov z podnikov, univerzít, výskumných ústavov, podnikateľských inkubátorov, hospodárskych komôr a iných organizácií.

Transfer

Nutnou podmienkou pre rozvoj inovácií je budovanie inovačných kapacít podnikov a zabezpečenie transferu výsledkov inovačných 
aktivít do praxe a premietnuť ich tak konkrétneho produktu. Projekt InNOBorder podporuje aj aktivity prepájania spolupráce medzi 
podnikmi pôsobiacimi v cezhraničných regiónoch ako aj inštitúciami VaV formou organizovania podnikateľských a inovačných klubov 
ako aj kooperačnej akcie. Zároveň spolupracujúcim inštitúciám (podniky, výskumné inštitúcie, samosprávy a i.) ponúka projekt možnosť 
bezplatne propagovať svoju činnosť a aktivity smerujúce k zvýšeniu inovatívnosti svojho regiónu na webových stránkach projektu ako  
aj v databáze inovatívnych inštitúcií, ktorá tvorí interaktívny nástroj na stránke projektu www.innoborder.eu. 

V priebehu novembra 2012 usporiadala Okresní hospodářska komora Uherské Hradiště (OHK UH) podnikateľský klub so zameraním  
na možnosti čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov s geografickým dôrazom na regióny projektu. Po skončení for-
málnej časti podnikateľského klubu dostali účastníci možnosť predstaviť svoje spoločnosti a nadviazať nové kontakty.  

V apríli 2013 usporiadala Krajská hospodářská komora Jižní Moravy (KHK JM) inovačný klub zameraný na prezentáciu aktuálnej ponu-
ky služieb vedeckotechnických parkov a podnikateľských inkubátorov formou moderovaných prezentácií, ktoré predniesli zástupcovia 
inovatívnych organizácií. V priebehu inovačného klubu prebiehala diskusia o možnostiach využitia týchto služieb v Juhomoravskom kraji. 
Po nej dostali účastníci možnosť predstaviť svoje spoločnosti a nadviazať nové kontakty. Na inovačnom klube sa zúčastnil aj zástupca 
vedúceho partnera, na ktorom prezentoval okrem ostatných aktivít aj podujatie Škola inovácií, ktoré sa uskutočnilo v máji 2013 v Trenči-
anskych Tepliciach.

Databáza inovatívnych inštitúcií

Ste úspešná firma, výskumná alebo vzdelávacia inštitúcia, ktorá má nápady a vie ich realizovať v praxi? Ste organizácia s pozitívnym prístu-
pom k inováciám, podnikaniu, vzdelávaniu, výmene skúseností, nadväzovaniu nových kontaktov a s aktívnym prístupom k budúcnosti? 
Dajte o sebe vedieť na webových stránkach nášho projektu v sekcii Inovatívne inštitúcie. Stačí nám vaše logo a krátka informácia o vás 
s vašimi kontaktnými údajmi. V prípade záujmu sa môžete zapojiť do všetkých aktivít projektu! Stiahnite si vzorový formulár na http://
www.innoborder.eu/Na-stiahnutie/ a pošlite nám ho e-mailom.

Čo vám v rámci projektu ponúkame?

Inovujete? Realizujete VaV? Zapájate sa do projektov VaV financovaných z národných/EÚ zdrojov? Máte predstavu o tom, ktorým 
smerom by sa vo vašom regióne mala uberať podpora inovácií? Dajte nám o sebe vedieť a my:

• pozveme vás na jeden z troch inovačných klubov, kde nám môžete prezentovať váš projekt a nájsť nové kontakty pre ďalší  
výskum, vývoj, či inú spoluprácu!

• pozveme vás na jeden z troch tematických podnikateľských klubov, kde môžete nadviazať nové kontakty pre rozvoj cezhraničnej 
spolupráce!

• budeme vás pravidelne informovať o vzdelávacích podujatiach, ktoré organizujeme pre vašu lepšiu orientáciu v problematike 
financovania zavádzania inovácií, nových foriem spolupráce s externým prostredím (open innovation), foresightu, či spolupráce 
s univerzitami!

• zaradíme vás do databázy inovatívnych inštitúcií v partnerských regiónoch projektu, ktorá je spustená na  
www.innoborder.eu!

S úctou,
Ing. Štefan Hičák, PhD.

INOVA NOVA, n.o.
Vedúci partner projektu

InNOBorder

Prebiehajúce a pripravované aktivity

Návrhy na aktualizáciu regionálnych inovačných dokumentov

V rámci modulu č.3 prebieha aktivita zameraná na aktualizáciu regionálnych inovačných dokumentov. Vedúcim tohto modulu je Sloven-
ské centrum produktivity v Žiline. Hlavným očakávaným výstupom tejto aktivity je sumarizácia jednotlivých už realizovaných aktivít a ná-
vrhy na aktualizáciu terajších inovačných dokumentov. V priebehu leta bude táto aktivita ukončená a na záverečnej konferencii projektu, 
ktorá sa uskutoční v septembri budú spomínané návrhy prezentované širšej odbornej aj laickej verejnosti. 

Odporúčania pre cezhraničný rozvoj inovácií do r. 2025

V priebehu leta 2013 budeme finalizovať jeden z hlavných výstupov projektu – Odporúčania pre cezhraničný rozvoj inovácií do roku 
2025. Táto publikácia bude pozostávať z výstupov, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich aktivít projektu. Bude obsahovať sumarizáciu fo-
resight aktivít – výsledky dotazníkového prieskumu o bariérach zavádzania inovácií v podnikoch, výsledky workshopov zameraných na 
prípravu scenárov a vízie rozvoja inovácií v regiónoch projektu ako aj road mappingu s identifikáciou kľúčových krokov pre dosiahnutie 
vízie, ale aj návrh pilotných projektov a opatrení, ktoré budú nadväzovať na projekt InNOBorder a rozvíjať tak ďalšiu spoluprácu medzi 
regiónmi projektu v oblasti inovácií. Odporúčania budú adresované všetkým aktérom aktívnymi v oblasti podpory inovácií budú pred-
stavovať jednak výstup pre podniky – dôraz na zavádzanie inovácií v podnikoch a na druhej strane pôjde o výstup zameraný na orgány 
štátnej správy, samosprávy a inštitúcie zaoberajúce sa podporou inovácií. 

Záverečná konferencia projektu InNOBorder

V priebehu mesiaca august, resp. september 2013 plánuje Agentura pro regionální rozvoj (ARR), hlavný cezhraničný partner projektu  
InNOBorder, zorganizovať záverečnú konferenciu projektu, ktorej budú prezentované hlavné závery dosiahnuté počas trojročnej  
realizácie projektu. Cieľom záverečnej konferencie je oboznámiť účastníkov s tým aké výstupy boli dosiahnuté, aké scenáre a stratégie 
možného vývoja možno v regiónoch projektu očakávať. Bližšie a aktualizované informácie o tejto konferencii na webstránke projektu  
www.innoborder.eu alebo na www.inovanova.sk.

Manuál o možnostiach, spôsoboch a formách zavádzania inovácií do praxe a kooperácie priemyslu s univerzitami

Vo februári 2013 partner Agentúra pro regionální rozvoj dokončila hlavný výstup pre podnikateľský sektor a univerzity Manuál o možnos-
tiach, spôsoboch a formách zavádzania inovácií do praxe a kooperácie priemyslu s univerzitami. Manuál zhrnie všetky kľúčové informácie, 
zistenia a know-how, ktoré boli prezentované na jednotlivých seminároch a školeniach na tému inovácií v rámci projektu. Bude určený 
najmä zástupcom podnikateľskej sféry a bude zameraný na praktickú realizáciu inovácií a ich využitie v podnikateľskej oblasti. Manuál 
tiež bude obsahovať niekoľko prípadových štúdií už úspešne zrealizovaných inovačných projektov v regiónoch. Dňa 29. 07. 2013 Agentu-
ra pro regionální rozvoj (ARR) pripravuje v rámci projektu InNOBorder Seminár o klastroch a networkingu. Manažéri klastrov, podnikatelia 
pôsobiaci v klastri či zástupcovia verejnej správy sa môžu tešiť na informácie a skúsenosti s podmienkami pre fungovanie klastrov s a bez 
dotácií so zameraním na klastre z ČR a SR, inovačné projekty klastrov či na obchodnú spoluprácu – teda dodávateľské reťazce klastrov. 
Viac informácií už v blízkom čase nájdete na stránkach www.innoborder.eu či na www.arr.cz  v kalendári podujatí, ak máte záujem o viac 
informácií kontaktujte Ing. Hanu Myškovú na myskova@arr.cz. 

Inovácie v prihraničných regiónoch SR – ČR: informácie z partnerských krajov projektu

Chcete rozbehnúť inovatívne podnikanie a neviete ako na to?

INOVA NOVA, n.o. je členom projektového konzorcia vedeného University of Bedfordshire v Lutone, UK, 
ktoré rozbehlo projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania na podporu vzdelávania študentov, 
absolventov a podnikateľov s názvom B-Innovative. Cieľom projektu je transfer úspešného vzdelávacieho 
modulu pozostávajúceho z ôsmich seminárov zameraných na zlepšenie zručností súvisiacich s rozbehom 
inovatívneho podnikania mladých ľudí z Veľkej Británie a jeho prispôsobenie lokálnym podmienkam vráta-
ne európskej a národnej akreditácie.

V novembri 2012 sa tento vzdelávací kurz roz-
behol už aj na Slovensku. Jeho jedinečnosťou 
bude účasť úspešných podnikateľov ako lekto-
rov a lekcie vedené praktickou formou, ktoré 
budú interaktívne a účastníci si budú môcť 
prakticky vyskúšať svoje schopnosti súvisiace 
s rozbehom nového inovatívneho podnikania. 
Súčasťou kurzu je aj súťaž o najlepšiu podnika-
teľskú myšlienku a najlepší podnikateľský plán, 
ktoré budú odmenené. V poradí už tretí kurz 

projektu B-Innovative sa uskutoční už na prelome septembra/októbra 2013. 
Viac informácií o tom, ako sa na kurz prihlásiť a o jeho obsahu bude k dispo-
zícii na www.inovanova.sk v sekcii Aktuality.

Nový vedecký park na Žilinskej univerzite

Na Žilinskej univerzite vyrastie nový vedecký park aj výskumný ústav. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu 
s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Tatianou Čorejovou 21. 05. 2013 podpísali zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspe-
vku na realizácie oboch projektov. Celkové náklady na realizáciu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity predstavujú sumu 
41 miliónov eur a náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25,8 milióna eur. V oboch 
prípadoch ide o viac zdrojové financovanie. Ako informoval agentúru SITA hovorca ministra školstva Michal Kaliňák, termíny ukončenia 
realizácie projektov sú plánované do 30. júna 2015. Projekt Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity sa týka vybudovania 
univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast 
a rozvoj regiónu. Cieľom výskumného centra je zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska aplikáciou výsledkov výskumu a inovácií  
do praxe.

Projekt KreatIN

INOVA NOVA, n.o. je vedúcim  partnerom v novom projekt KreatIN – Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom trhu. Projekt je financovaný  
v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projektové konzorcium je tvorené 4 partnermi – 
INOVA NOVA, n.o., Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava ako hlavný cezhraničný partner, Slovenské centrum produktivity  
a Krajská hospodářska komora Jižní Moravy. 

16. Národné fórum produktivity

Konferencia Národné fórum produktivity je už tradične stretnutím špičkových priemyselných inžinierov, odborníkov z oblasti produk-
tivity a inovácií. Je významná aj preto, že prináša cenné poznatky od zástupcov prestížnych slovenských aj zahraničných firiem. Počas 
predchádzajúcich rokov svojej existencie sa Národné fórum produktivity stalo úspešnou medzinárodnou platformou na výmenu skúse-
ností v oblasti zavádzania najnovších metód a konceptov priemyselného inžinierstva, zvyšovania produktivity,  kvality a implementácie 
inovatívnych riešení. Široké plénum odborníkov z priemyselnej praxe je zárukou prínosných a bohatých diskusií. Konferencia sa uskutoční 
dňa 2. októbra 2013 v hoteli Holiday Inn v Žiline, viac informácií o tomto podujatí nájdete na www.slcp.sk.

Kontakt

Viac informácií o projekte nájdete na www.innoborder.eu

V prípade otázok kontaktujte vedúceho partnera projektu:

INOVA NOVA, n.o.

Ing. Štefan Hičák, PhD.
hicak@inovanova.sk
02/5441 1192 
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