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V rámci prieskumu sme zhromaždili 36 dotazníkov, väčšinou osobne
(respektíve prostredníctvom online rozhovorov). Aj keď sa jedná o
relatívne malú vzorku, stále ponúka relevantné informácie o
skúsenostiach slovenských MSP ohľadom ich spolupráce so
zahraničnými investormi.

Bez unáhlených záverov môžeme z tohto krátkeho prieskumu
konštatovať, že spolupráca medzi slovenskými MSP a PZI je aktívna a
úspešná v mnohých smeroch, nielen vo forme obchodných transakcií.
Slovenské podniky ťažia zo spolupráce pri získavaní know-how vo svojej
oblasti, získavaní ľahšieho prístupu k ďalšiemu rozvoju a nástrojom
výskumu a vývoja.

Na druhej strane sme zaregistrovali niekoľko negatívnych ohlasov na
spoluprácu, a to vyšší dopyt nielen po kvalite produktov, ale aj po
rýchlosti dodania. Niektoré slovenské MSP majú tiež negatívnu
skúsenosť s komplikáciami, ktoré vyplynuli z povahy nadnárodnej
spoločnosti (interné smernice, dlhý schvaľovací proces apod.).

Na záver treba povedať, že slovenské MSP vidia potenciál v podpore zo
strany verejného sektora, ktorá by mohla zvýšiť kvalitu spolupráce s PZI,
predovšetkým prostredníctvom financovania výskumu a vývoja,
posilnenia postavenia klastrov alebo podporných nástrojov, ktoré by
lepšie odrážali stav súčasného vývoja trhu.

Tento dokument bol vytvorený ako súčasť implementácie analytickej
činnosti národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej
ekonomiky.
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Má vaša spoločnosť dedikovaný personál alebo
oddelenie zamerané na inovácie?

(len 5 z 36) firiem zapojených
do prieskumu odmeňuje

inovácie iniciované
zamestnancami.

(všetkých 5) odmeňujú
inovácie iniciované

zamestnancami formou
finančných bonusov.

Inovácie v slovenských MSP

Do akej miery by ste vyhodnotili inovatívnosť
vašej spoločnosti?

Aké formy inovácií vaša spoločnosť implementuje?
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Ako tieto čísla naznačujú, slovenské MSP poväčšine zo spolupráce s PZI ťažia. Ako
negatívne boli uvedené iba posledné dve možnosti (kvalita produktu/rýchlosť dodania a
byrokracia podniku) so slabším zastúpením v počte odpovedí - iba 5 a 3 odpovede.

Spolupráca s PZI

Spolupracujete so zahraničnými firmami
so sídlom  na Slovensku?

Zahrňovala táto spolupraća inovatívne produkty
alebo služby, ktoré je možné definovať ako high-
tech (vyspelé technológie)?

Ako by ste hodnotili intenzitu tejto spolupráce? Do akej miery PZI  od vás vyžadujú inovácie
alebo preukázanie inovačnej kapacity?

Aké sú hlavné výhody a nevýhody tejto spolupráce pre vašu spoločnosť?

Prístup k trendom a inováciám

Byrokracia nadnárodných spoločností

Nároky na kvalitu a rýchlosť dodania

Spoľahlivý partner

Zvýšenie exportného potenciálu

Zvýšenie obratov
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53 %
(19 z 36) opýtaných firiem sa

pravideľne stretáva s
predstaviteľmi PZI a diskutujú o
svojich potrebách týkajúcich sa

inovácií.

Spolupráca s PZI

Do akej miery vám PZI poskytujú strategické informácie o
ich budúcich potrebách, ktoré by si vyžadovali inovácie
vašich produktov/služieb/procesov?

Boli ste niekedy so spoločnosťou, s ktorou
spolupracujete, na medzinárodnom veľtrhu?

Ako často sa tieto stretnutia konajú?
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Podpora zo strany verejného sektora

Požiadali ste v posledných 3 rokoch o akýkoľvek druh invačnej podpory zo strany verejného sektora?

Na aký účel bol nenávratný finančný príspevok poskytnutý? Aká štátna/verejná organizácia grant poskytla?

Ako hodnotíte užitočnosť podpory cez tento
nástroj?

Ako hodnotíte organizáciu, ktorá podporný nástroj
poskytla, pokiaľ ide o poskytované služby?
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Menej byrokracie a administratívy 

Podpora lepšie odrážajúca potreby trhu 

Viac informácií o dostupnej podpore 

Efektívnejší proces schvaľovania 

Jednoduchší prístup k financovaniu 

Zvýšenie intenzity pomoci 

Zameranie podpory na spoluprácu a klastrovanie 

Mnohé z firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu, stále považujú podporu verejného sektora za neefektívnu a
náročnú. Niektorí sa podelili o svoje negatívne skúsenosti a dôvody, prečo by v budúcnosti nepožiadali o
poskytnutie pomoci (administratíva, ktorá si vyžaduje špecializovaného zamestnanca, dlhý schvaľovací
proces). Zozbierali sme aj niekoľko zaujímavých myšlienok na zlepšenie podpory (niektoré z nich sa už
implementujú) ako webová stránka, ktorá by poskytovala informácie o všetkej dostupnej podpore s filtrami
na rozlíšenie potrieb spoločností, spolupráca s firmami pri vytváraní nástrojov podpory (prístup zdola
nahor) alebo podpora zoskupovania, ktorá pomáha MSP získať prístup k nástrojom výskumu a vývoja.
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50%

Slovensko sa zapája skôr verbálne
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Spätná väzba pre verejný sektor

Ako by sa dala podpora poskytovaná štátnymi/verejnými organizáciami zlepšiť tak, aby pomohla vašej spoločnosti 
 inovovať a spolupracovať so zahraničnými firmami so sídlom na Slovensku?

Inovácia je kľúčovou témou súčasných iniciatív EÚ, ako v tomto smere hodnotíte postavenie Slovenska?
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