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Za iatkyč

   Projekt  RAPIDE bol schválený v apríli 2008 
Monitorovacím  výborom  na zasadnut í v 
Ljubljane a aplikuje sa v rám ci programu 
INTERREG IVC (Európska teritoriálna 
spolupráca v rámci politík štrukturálnych fondov 
pre obdobie 2007-2013 v oblasti znalostnej 
ekonomiky, inovácií a životného prostredia).



  

 Druh projektu

› Kapitaliza ný projektč : vym ie anie si ň
osved ených postupov v oblast i inovácií č
m edzi regiónm i

› Fast  t rack projekt : pod pat ronátom  Európskej 
kom isie 

› Zú ast uje sa ho 12 regiónov z 11 lenských č ň č
štátov EÚ

› Riadiaci orgán- Ministerstvo hospodárstva



  

Partneri projektu

• Región Juhozápadného Anglicka (Veľká Británia) - vedúci partner 
• Észak - Alföld (Maďarsko) 
• Galícia (Španielsko) 
• Kujawsko - Pomorskie (Poľsko) 
• Laponsko (Fínsko) 
• Örebro (Švédsko) 
• Saxony Anhalt (Nemecko) 
• Región Južných Čiech (Česká republika) 
• Tartu (Estónsko) 
• Wales (Veľká Británia) 
• Región Západného Grécka (Grécko) 
• Prešovský samosprávny kraj



  

Priorit y a ciele projektu

• Hlavná priorita spočíva vo výmene a následnej 
implementácii „good practices“ – dobrých 
skúseností v prospech inovatívnych malých a 
stredných podnikov (MSP). 

• Výsledkom implementácie má byť zabezpečenie 
rýchlejšieho prenosu inovatívnych produktov 
a služieb na trh.

• Dlhodobým cieľom projektu je tak zintenzívnenie 
podpory inovácií v partnerských regiónoch.



  

Fázy projektu

Projekt RAPIDE pozostáva z dvoch hlavných fáz:

• I. Prvá fáza zahŕňala tri pracovné 
stretnutia, v ktorých sa regióny podelili o 
svoje skúsenosti.Identifikovali sa základné 
princípy úspešnej podpory inovácií a 
zároveň pracovné nástroje a metódy.



  

Fázy projektu

• II. Druhá fáza vyžaduje od spolupracujúcich 
regiónov vytvorenie regionálnych akčných 
plánov na základe výstupov z prvej fázy. 
Každý partner pripraví regionálny akčný plán 
stanovujúci najlepšie skúsenosti. Tieto akčné 
plány budú vypracované za plnej účasti 
Riadiacich orgánov (Ministerstvo 
hospodárstva) spolu s ich záväzkom 
uvedenia do praxe.



  

Výstupy projektu

• Regionálny ak ný plánč
• Skúsenost i získané z iných regiónov
• Strategické odporú ania ako zavies  č ť

inovácie na t rh rýchlejšie a efekt ívnejšie
• Vä šia podpora inovácií v regióneč
• Plat form a pre vytvorenie inova nej č

infrašt ruktúry



  

Trvanie projektu a rozpo etč

• trvanie projektu:  september 2008- august 2010 
(24 mesiacov)

• celkový rozpočet projektu RAPIDE: 1 810 
099,37 €

• z toho rozpočet PSK: 113 015,38 €

• z toho spolufinancovanie 15%:  16 952,31 €
•  financovanie ERDF 85%: 96 063,07 €



  

Regionálny ak ný plánč

  -projektoví partneri boli rozdelení do 5 ak ných č
skupín–príprava ak ných plánovč

-témy: 1. inovat ívne verejné obstarávanie

          2. spolupráca medzi univerzitami a podnikate mi- ľ
    vytváranie laboratórií pre MSP v 

pôsobnost i univerzít

          3. efekt ívne financovanie- revolvingové fondy,  
     business angels siete

      4. manažovanie inova ných inkubátorovč
      5. inova né vouchreč



  

Regionálny ak ný plánč

  Hlavný cie : ľ Inova né vouchreč  

  v Prešovskom kraji - pilotný projekt  v rámci SR



  

Inova né vouchreč

› Ide o opatrenie, ktorým bude 
zabezpečené prepojenie 
podnikateľov (najmä MSP) 
s univerzitami, vysokými 
školami a výskumno-
vývojovými pracoviskami. 
Konkrétne sa jedná o 
„nepeňažné šeky“, 
poskytované administrátorom 
programu priamo 
podnikateľskému subjektu na 
nákup služieb od oprávnenej 
výskumno-vývojovej 
organizácie.



  

Predpokladaný proces Inova ných č
voucherov

• 1. MSP podá žiadosť o 
NFP

• 2. Rozhodnutie komisie o 
pridelení NFP

• 3. MSP si vyberie 
realizátora (oprávnenú 
organizáciu)

• 4. Realizácia projektu
• 5. Realizátor požiada 

o preplatenie vouchru

• 6. Vyplatenie NFP 



  

Výhodné pre všetky st rany

› Proces inova ných voucherov  by mal by : č ť
jednoduchý, rýchly, administ rat ívne nenáro ný, č
ahko implementovate nýľ ľ

› Vzniká tzv. win-win  riešenie:
› Tak realizátor, ako aj príjemca bude z toho 

profitovať
› Príjemca získa know-how na riešenie problemat iky, 

ako aj konkuren nú výhoduč
› Realizátor bude ma  za svoje služby zaplatené a v ť

prípade vzájomnej spokojnost i sa môže pokra ova  č ť
v spolupráci s klientom (realizátor po as obdobia č
realizácie Inova ných voucherov nie je lim itovaný č
po tom preplatených voucherovč )



  

Výstupy po zavedení systému 
Inova ných voucherov:č

› Zlepšenie spolupráce m edzi MSP a 
univerzitam i, vysokým i školam i a 
výskumno-vývojovým i cent ram i

› MSP budú konkurencieschopnejšie
› Vä šia pravdepodobnos  MSP spolupracova  č ť ť

na spolo ných akt ivitách s univerzitam i, č
vysokým i školam i a výskumno-vývojovým i 
cent ram i aj po projekte Inova ných č
voucherov



  

Inova né vouchre v EÚč

› Existuje 21 schém  Inova ných voucherov v č
18 krajinách EÚ

› Priemerná výška inova ných voucherov je č
medzi 3000 a 5000 EUR

› Vä šina voucherov podporuje t ieto oblast i: č
veda a výskum , zlepšovanie podnikových 
procesov, ochrana intelektuálneho 
vlastníctva

› Schémy majú jedno spolo né- sú prvým č
krokom  MSP na realizáciu inovácií



  

Získané know-how
›Poznatky o tejto schéme získavame od holandského regiónu 
Limburg, ktorý prvý spust il Inova né vouchre v r. 1997.č

›Na báze spolupráce medzi:
›Limburgská rozvojová agentúra- poskytovateľ
›DSM výskumné pracovisko- realizátor
›MSP- malé a st redné podniky- prijímate  pomociľ

MSP majú možnos  st rávi  3 dni vo výskumnom centre, kde priamo ť ť
získavajú poznatky z danej problemat iky po konzultácii s odborníkmi



  

Predpoklady pre úspešnos  schémyť

1. Proakt iv ita- MSP nem ajú na za iatku príliš ve ký záujem  o č ľ
part icipáciu 

-pot reba zvýši  povedom ie, efekt ívny m arket ingť

2. Regionálna dostupnos - blízkos  a dostupnos  partnerov ť ť ť
projektu 

je k ú ova pre efekt ívnu  spoluprácuľ č

3. Príležitos  zlepši  kooperáciu m edzi MSP a ť ť vysokými školami 
a výskumno-vývojovými pracoviskami, čo ovplyvní úspešnosť 

ďalších 
projektov spolupráce



  

Úlohy na r iešenie

1. Kto bude sprost redkovate omľ
2. Kritéria pre výber MSP
3. Kritériá na výber realizátora
4. Výška voucheru
5. Definovanie problem at iky riešenia 

prost redníctvom  inova ných č
voucherov

6. Špecifikácia procesu inova ných č
voucherov- ktorý m odel je 
najvýhodnejší pre naše podm ienky



  

alšie  inform ácie:Ď
RAPIDE: www.rapidenetwork.eu

Interreg IVC: www.interreg4c.net

PSK: www.po-kraj.sk

European Regional 
Developm ent  Fund
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