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Ekonomický rozvoj  regiónov začali zdôrazňovať v de-
väťdesiatych rokoch viacerí európski a americkí eko-
nómovia  (Krugman, Cooke, Porter, Koschatzky a ďal-
ší) a od polovice deväťdesiatich rokov Európska ko-
misia systematicky podporuje stimuláciu inovačných 
procesov v regiónoch formou projektov regionálnych 
rozvojových stratégií s dôsledne vypracovanou meto-
dológiou (M. Landabaso). Rozvoj regiónov sa stále 
viac zameriava na aktiváciu ekonomických a inovač-
ných potenciálov s cieľom dosiahnuť postupnú tvor-
bu „učiaceho sa regiónu“ (learning region), ktorý by 
smeroval k rozvoju založenom na „poznatkoch firiem“ 
a napokon ku „poznatkovo založenej spoločnosti“ 
(knowledge based society).  Regionálne inovačné 
systémy sa dajú zjednodušene znázorniť ako interak-
cia troch základných systémov:
  Veda, výskum, technológia a vývoj na jednej strane,
  Priemyselný sektor na strane druhej, 
  Vládny systém, pozostávajúci v našich podmien-

kach z roviny regiónu, štátu a Európskej únie.
 Rozvoj regionálneho inovačného systému je vý-

sledkom pôsobenia týchto základných systémov.
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    INOVAČNEJ STRATÉGIE.  HISTÓRIA...

RIS - Regionálna inovačná stratégia 
(Regional Innovation Strategy) je tvorená metodo-
lógiou vyvinutou Európskou komisiou, podporova-
nou prostredníctvom Rámcových programov EÚ. 
Od roku 1994 boli projekty RIS implementované 
vo viac ako 120 regiónoch EÚ25 a kandidátskych 
krajín. V súčasnosti (2006 - 2008) prebiehajú v 33 
regiónoch EÚ a kandidátskych krajín, vrátane 
všetkých krajov SR s výnimkou nitrianskeho a bra-
tislavského, kde sa projekt RIS realizoval v období 
rokov 2002 - 2004. Projekty sú zastrešené sieťou 
„Innovating Regions in Europe“ (www.innovating-
-regions.org), ktorá slúži ako spoločná platforma 
pre európske regióny na výmenu znalostí a skú-
seností v oblasti regionálnych inovačných politík 
a stratégií. Projekt RIS Trnava je kofinancovaný 
v rámci 6. rámcového programu EÚ pre výskum 
a technologický rozvoj. 



 Dosiahnutie regionálneho konsenzu
 SWOT analýza regiónu
 Analýza dopytu v regióne, identifikácia potrieb 

regionálnych firiem
 Analýza ponuky inovačnej infraštruktúry v re- 

gióne
 Definícia stratégie a strategického akčného 

plánu regiónu, vytvorenie monitorovacieho 
systému 

 Pilotný projekt - zriadenie klastra inovatívnych 
MSP pôsobiacich v oblasti automobilového 
priemyslu

 Networking, nadviazanie spolupráce s part-
nerskými regiónmi 

  OČAKÁVANÉ VÝSTUPY

  Návrh strednodobej a dlhodobej Regionálnej 
inovačnej stratégie Trnavského samosprávne-
ho kraja

  Identifikácia kľúčových regionálnych aktérov 
v oblasti inovácií a regionálneho rozvoja 

 Dosiahnutie regionálneho konsenzu vrátane 
priorít regionálnej inovačnej politiky trnavské-
ho kraja

  Formulácia strategického akčného plánu re- 
giónu

  Vytvorenie klastra automobilových firiem
  Identifikácia kľúčových technologických sekto-

rov v regióne do roku 2015
  Vytvorenie podporných finančných mechaniz-

mov pre rozvoj inovácií
  Identifikácia nedostatkov ponuky inovačnej 

infraštruktúry v porovnaní s potrebami techno-
logicky orientovaných firiem v regióne

  Zvýšenie povedomia o regionálnom inovač-
nom rozvoji trnavského regiónu

  Transfer skúseností a know-how v oblasti regio-
nálneho rozvoja z vyspelých európskych regió-
nov 

  PARTNERI

  Trnavský samosprávny kraj - koordinátor projek-
tu (www.trnava-vuc.sk)

   Mesto Trnava (www.trnava.sk)
  RRA Trnava (http://www.rratk.sk) – Regionálna 

rozvojová agentúra Trnava
  STU, Materiálovo-technologická fakulta, Trnava 

(www.stuba.sk)
  BIC Bratislava (www.bic.sk) - Podnikateľské 

a inovačné centrum Bratislava 
   META Group (Taliansko) (www.meta-group.com)  

- spoločnosť, zaoberajúca sa ekonomickým 
rozvojom na medzinárodnej úrovni zo špeciálnym 
zameraním na inovatívnu politiku stratégie 
a akčných plánov. Pôsobia od roku 1993.

  KONTAKT

   Odbor regionálneho rozvoja 
     a územného plánovania TTSK, 
     tel. 033/59 333 70-377, 
     region.rozvoj@trnava-vuc.sk

Štúdia 
podnikateľského 
inkubátora

  TRVANIE PROJEKTU

01/06/2005 - 31/01/2008 (32 mesiacov) 

  ZÁMER PROJEKTU

  Vytvoriť prostredie priaznivé pre inovácie 
a podnikanie, s cieľom podporiť udržateľný 
ekonomický rast v regióne a zvýšiť jeho životnú 
úroveň.

  CIELE PROJEKTU

 Propagácia aktivít projektu RIS a všeobecne 
inovácií ako strategických priorít regionálneho 
rozvoja

  Identifikácia potrieb regionálnych firiem a po-
nuky inovačnej infraštruktúry

  Zvýšenie úlohy verejného sektora v oblasti pod-
pory inovácií

   Podpora partnerstva verejného a súkromného 
sektoru, transferu znalostí a technológií, zlepše-
nie dostupnosti výsledkov výskumu a vývoja 
pre MSP 

  Zvýšenie počtu inovatívnych projektov v tech-
nologicky orientovaných MSP

  Definícia implementačných opatrení - vytvore-
nie klastra firiem dodávajúcich pre automobi-
lový priemysel

  Uzatváranie spolupráce s regiónmi EÚ v oblasti 
inovácií a networkingu

  AKTIVITY PROJEKTU

  Tvorba organizačnej štruktúry projektu a zria-
denie Riadiaceho výboru projektu 

 Výber národných a medzinárodných expertov 
zapojených do implementácie projektu






