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ZLEPŠENIE
INOVAČNÝCH POLITÍK

V OBLASTI PRIEMYSLU 4.0
Projekt INNO INDUSTRY je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou
Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu
je zvýšenie podielu klastrov, ktoré vyvíjajú činnosti na podporu transformácie smerom k
Priemyslu 4.0 prostredníctvom zlepšenia regionálnych a národných politík. Projekt realizuje
Slovak Business Agency spolu s 9 európskymi regionálnymi partnermi, viac informácii
získate na webovej stránke projektu: www.interregeurope.eu/innoindustry/innoindustry/
V januári 2022, Slovak Business Agency (SBA) organizovala v spolupráci so Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou (SIEA) a Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) konferenciu na tému “Zlepšenie
inovačných politík v oblasti priemyslu 4.0”, na ktorej boli prezentované a diskutované všetky výstupy
projektu, t. j. SWOT analýza, príklady dobrej praxe a akčný plán. Jeden z dobrých príkladov praxe
zo Slovenska, ktorý bol ocenený aj partnermi projektu bol prezentovaný na podujatí ako sektorové
stratégie rozvoja ľudských zdrojov (Trexima). Ďalej, SBA ako hosťujúci projektový partner pripravila
virtuálnu študijnú cestu a prezentovala tému podpory klastrov a prechodu k priemyslu 4.0 na
Slovensku svojim projektovým partnerom a stakeholderom projektu. Na tomto podujatí v anglickom
jazyku vystúpili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), SlEA, vybraných klastrov a SBA,
aby ukázali prepojenie medzi inteligentným priemyslom a podporou klastrov na Slovensku v praxi.
Vo februári 2022 sme prešli do druhej fázy projektu,pokračujeme v projektových stretnutiach a
stretnutiach stakeholderov na národnej aj medzinárodnej úrovni a monitorujeme realizáciu akčného
plánu Slovenska. V marci 2022 projekt INNO INDUSTRY zverejnil riešenia na zlepšenie inovačných
politík v oblasti priemyslu 4.0 v 10 EU regiónoch. V máji 2022 sa konala záverečná konferencia
a stretnutie partnerov projektu v Slovinsku, ktorej účelom bolo propagovať výsledky
projektu, dosiahnuté zmeny politík a ďalší kontakt aktérov projektu na medzinárodnej úrovni.
Akčný plán Slovenska na zlepšenie regionálnych politík, v prípade Slovenska ide o Operačný program
integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program výskum a inovácie), bol vypracovaný v spolupráci
s MH SR, SlEA a organizáciami, ktoré ho budú následne aj implementovať. V schválenom akčnom pláne
sme identifikovali 2 aktivity, ktoré monitorujeme počas druhej fázy projektu – inovačné poukážky ako
flexibilný a rýchly nástroj na podporu inovácií a monitoring a hodnotenie efektivity podpory klastrov.
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Inovačné poukážky sú poskytnuté v rámci národného projektu inovujme.sk. V akčnom pláne
sme si stanovili pre túto aktivitu ukazovateľ počet MSP podporovaných prostredníctvom výzvy a
ďalšie ukazovatele výkonnosti ako typ podporovaných spoločností a typ podporovaných činností
podľa výzvy. Celkové vyhodnotenie výsledkov tejto aktivity očakávame v priebehu decembra 2022.
V júni 2021 bol vyhlásený pilotný projekt na podporu firiem prostredníctvom inovačných poukážok
pre podnikateľov na zavedenie technologických inovácií do firiem v Banskobystrickom kraji a v
októbri 2021 bola vyhlásená výzva na podporu firiem na celom Slovensku. Schválené inovačné
poukážky v oblasti priemyslu 4.0 a digitalizácie boli v celkovej výške 1,527 mil. EUR. Spolu SIEA
prijala 630 žiadostí, z ktorých väčšina už má svoj projekt zrealizovaný a refundovaný. Záujem o
oblasť digitálnej transformácie a špecificky oblasti digitálnej transformácie výrobných podnikov bol
dominantný, v oboch doteraz ukončených výzvach to bolo viac ako 75% všetkých podporených žiadostí:

V máji 2022 bola vyhlásená výzva na podporu firiem prostredníctvom inovačných poukážok na
inovácie v oblasti zdravotníctva v celkovom objeme 1,5 mil. EUR a v júli 2022 výzva na inovačné
poukážky Slovensko 2.0 na inovácie v oblasti nových materiálov, energetiky a potravinárstva.
Monitoring a hodnotenie efektivity podpory klastrov (zlepšenie schémy DM 13/2017 a
schémy na podporu klastrovania podnikov DM 3/2020). V akčnom pláne sme si stanovili
ukazovateľ nástroj hodnotenia klastrov a nové opatrenia podľa výsledkov tohto hodnotenia.
Strategická skupina „Cluster Stakeholder Working group“ (CSWG) sa od začiatku roku 2022 viackrát
stretla a diskutovala návrh SIEA na systém národného hodnotenia priemyselných klastrov z pohľadu ich
inovačnej výkonnosti. CSWG sa zúčastňujú zástupcovia klastrov, MH SR, UKS a SBA. Májové stretnutie
„CSWG“ sa zameralo na aktualizáciu štátnej schémy na podporu priemyselných klastrov a bola
odsúhlasená schéma hodnotenia výkonnosti klastrov. Už v júni 2022 SIEA zverejnila výsledky pilotného
kola hodnotenia klastrov na platforme Slovenského klastrového monitora.Výzva na podporu projektov
začínajúcich priemyselných klastrov (do 3 rokov existencie), s národným hodnotením výkonnosti
je aktuálne v schvaľovacom procese. Výzva sa zameria na podporu klastrov so zreteľom na životné
štádiá klastra, zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce
členov klastra v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj posilnenie postavenia klastrov v
medzinárodnom meradle. Predpokladané vyhlásenie výzvy MH SR je v júli 2022 a hodnotenie výsledkov
výzvy v septembri 2022. Nové opatrenia podľa výsledkov hodnotenia plánuje MH SR v roku 2022-2023.
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