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Wprowadzenie  

 

W pierwszym kwartale 2010 roku Komisja Europejska opracowała i 

zaakceptowała do realizacji dokument „Europa 2020 - Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. 

Jest to innowacyjne wyzwanie wobec kryzysu, który zniweczył wyniki wielu lat 

postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił strukturalne słabości 

europejskiej gospodarki. Obecnie Europa postanowiła szczególnie intensywnie 

zatroszczyć się o swoją przyszłość preferując kreatywnie innowacyjną politykę. 

Energicznie aktualnie realizowana Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie 

ze sobą powiązane priorytety: 

• rozwój inteligentny tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

• rozwój zrównoważony tj. wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z 

zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu tj. wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Zdaniem think tank  dobrze się stało, że UE jednoznacznie określiła, gdzie chce 

się znaleźć w roku 2020. W ramach stargetowej procedury think again wytyczono 

kilka nadrzędnych, wymiernych celów. Wybrane z nich: 

• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%; 

• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; 

                                                 
×
 Artykuł  stanowi rezultat badań realizowanych w ramach KBN ID 92640 N N115 

408840 Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz 

projektu VEGA nr 1/0425/10 Kauzálne modely inovácií procesov MSP počas hospodárskej 

recesie 2010-2011 
*
 prof. UR dr hab. K. W. Krupa, dr P. Pudło, Zakład Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania 

Strategicznego Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski 



 8 

• należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to 

warunki); 

• liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 

10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać 

wyższe wykształcenie; 

• liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.  

 

 

Innowacyjna strategia Unii Europejskiej 

 

Komisja Europejska w ramach tej kreatywnej strategii zdefiniowała siedem 

operacyjnych projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach każdego z 

priorytetów tematycznych. Są to: 

1. „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i 

dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by topowe pomysły 

przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do 

wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. 

2. „Młodzież w drodze”. 

3. „Europejska agenda cyfrowa-EAC” – projekt na rzecz upowszechnienia 

szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym oraz 

przedsiębiorstwom, czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

4. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” 

5. „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” 

6. „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” 

7. „Europejski program walki z ubóstwem” 

Zdaniem Komisarzy UE głównie stargetowe projekty przewodnie, które będą w 

całym okresie realizacji szczególnie wspierane i finansowane to: „Unia innowacji” i 

„Europejska agenda cyfrowa”. Są one bowiem integralnie związane z rozwojem 

technologii ICT. Ich celem, podobnie jak już od dawna realizowanym w Azji 

programem iN2015, jest wykorzystanie B+R i działalności innowacyjnej do 

rozwiązania takich problemów jak:  

 minimalizacja wpływu na zmiany klimatu,  

 bezpieczeństwo energetyczne,  

 eco żywność,  

 zdrowie,  

 starzenie się społeczeństwa. 

 

Wybrane działania w tych projektach to: 

  ukończenie budowy europejskiej przestrzeni badawczej i programów 

skupionych na współczesnych topowych zagadnieniach,  

  utworzenie europejskiego partnerstwa innowacyjnego, 

  wspieranie aliansów w obszarze wiedzy.   
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W kontekście tych preferencji zalecane przez Komisję UE działania krajowe 

powinny koncentrować się głównie na zreformowaniu systemów działalności B+R 

oraz zapewnieniu odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych. 

 

 

Europejska Agenda Cyfrowa  

 

Agenda cyfrowa określa, obszary na których Europa powinna skoncentrować 

swoje wysiłki, aby uruchomić samonapędzający się proces. W tym celu 

zdefiniowano siedem priorytetowych obszarów działania: 

1. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. 

2. Poprawa warunków ramowych dla interoperacyjności między produktami i 

usługami technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

3. Zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim 

operacji. 

4. Zapewnienie dostępu do znacznie szybszych pasm transmisji. 

5. Wzrost nakładów na badania i rozwój. 

6. Rozwój umiejętności wykorzystywania aplikacji cyfrowych i włączenia 

społecznego. 

7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu 

sprostania wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, takim jak zmiana 

klimatu, wzrost kosztów leczenia i starzenie się społeczeństwa.  

 

EAC posiada zatwierdzony operacyjny Road map, którego celem jest: 

 Uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i 

wydawania licencji; 

 Stworzenie europejskiego systemu szybkiego reagowania na ataki 

cybernetyczne; 

 Zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do nowej generacji 

Internetu; 

 Pobudzenie inwestycji prywatnych poprzez strategiczne wykorzystanie 

zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-prywatnych, za 

pomocą funduszy strukturalnych na badania i innowacje; 

 Utrzymanie docelowego tempa w wysokości 20 proc. rocznego wzrostu 

budżetu ICT na badania i rozwój (przynajmniej na czas trwania 7PR); 

 Umożliwienie Europejczykom bezpiecznego dostępu przez Internet do 

swoich danych, między innymi medycznych (rys. 1). 
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Rys. 1. Operacyjny Road map Europejskiej Agendy Cyfrowej 
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Źródło: „Europejska agenda cyfrowa: kluczowe inicjatywy”, MEMO/10/200, Bruksela, 

19 maja 2010 

 

Zaplanowane wybrane korzyści Europejskiej Agendy Cyfrowej przewidują dla: 

  Konsumentów: dynamiczny jednolity rynek cyfrowy i dostęp do szybkiego 

Internetu; 

  Pracowników – dostosowanie umiejętności do wymogów ery cyfrowej; 

  Pacjentów i lekarzy – ICT w służbie stabilnej opieki zdrowotnej; 

  Przemysłu wytwórczego – perspektywa interoperacyjnej gospodarki 

cyfrowej; 

  Branży ICT – badania i rozwój na rzecz gospodarki cyfrowej; 

  Małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – e-administracja i ułatwienie 

działalności MŚP; 

  Artystów, autorów, muzyków – Internet platformą dystrybucji treści 

kulturowych - wsparcie rozwoju transgranicznych i paneuropejskich 

systemów licencjonowania w środowisku cyfrowym; 

  Środowiska naturalnego – wykorzystanie ICT w celu zmniejszenia 

zanieczyszczeń; 

  Działalności badawczej – zwiększenie ilości środków na 

współfinansowanie badań w dziedzinie ICT; 

  Dzieci i ich rodziców – bezpieczeństwo w sieci; 

  Osób starszych i niepełnosprawnych – e-zdrowie, umożliwienie 

niezależnego życia osobom starszym; 

  Łączności ze społecznościami zamieszkałymi w regionach wiejskich i 

oddalonych –  szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

 

 

 

 



 11 

Rys. 2. Interakcje partnerstwa publiczno-prywatnego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Maciej Stroiński, Wizja rozwoju ICT w oparciu o 

PPP. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. II Konferencja ICT Wielkopolska. 

„Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym” Poznań, 27.10.2010  

 

 

Rys. 3. Gwiazdy Aleksandryjskie innowacji 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie „infos”, BAS – Biuro Analiz Sejmowych, 

ISSN 1896-6659, nr 13(37), 10 lipca 2008 

 

 

Nowa rola partnerstwa publiczno-prywatnego 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca sektora publicznego z sektorem 

prywatnym w realizacji zadań publicznych, umożliwiająca każdej ze stron 

osiągnięcie własnego celu (rys. 2):  

1. sektorowi publicznemu – zaspokojenie potrzeb zbiorowych,  

2.  inwestorom prywatnym – uzyskanie satysfakcjonującej ich stopy zwrotu”.  

Szczególne zadania dla tak zbudowanego partnerstwa przewidziane są w 

Strategii Europa 2020. Dotyczą one głównie poprawy innowacyjności kontynentu i 

tworzenia tzw. gwiazd Aleksandryjskich innowacji wraz z spinakerami (rys. 3) oraz 
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współfinansowania europejskiej przestrzeni badawczej (rys. 4). Planuje się również 

w ramach tego partnerstwa tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych (rys. 5). 

 

Rys.  4. Wizja europejskiej przestrzeni badawczej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Maciej Stroiński, Wizja rozwoju ICT w oparciu o 

PPP. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. II Konferencja ICT Wielkopolska. 

„Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym” Poznań, 27.10.2010  

 

Klasyczny przykładem skutecznego pobudzenia inwestycji prywatnych poprzez 

strategiczne wykorzystanie zamówień przedkomercyjnych i partnerstw publiczno-

prywatnych, za pomocą funduszy strukturalnych na badania i innowacje jest 

kompleks przemysłowo-rozwojowy oraz park naukowo technologiczny w Jasionce 

k. Rzeszowa, gdzie swoje fabryki mają między innymi: 

1. MTU (wirniki  lotnicze). 

2. Borg Warner (turbo sprężarki samochodowe). 

Planowane są tam również inwestycje: Ol’leam’u, Hybres’u, a Hamilton 

Sunstrand rozpoczął już budowę bardzo nowoczesnej fabryki silników lotniczych. 

 

Aby zagwarantować, że podjęte zobowiązania przełożą się na skuteczne 

działania w wszystkich krajach Europy, postanowiono wzmocnić rolę efektywnego 

zarządzania. Komisja Europejska będzie monitorowała zakres realizacyjny strategii 

innowacyjności dwutorowo, w zakresie programu Europa 2020 oraz paktu 

stabilności i wzrostu.  W Polsce w tym celu wykorzystane zostaną również 
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instrumenty dostępne w metodologii Foresight. Realizowany już Narodowy 

Program Foresight
1
 obejmuje trzy pola badawcze:  

 Zrównoważony Rozwój Polski; 

 Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne; 

 Bezpieczeństwo; 

oraz dwadzieścia tematów szczegółowych, wchodzących w zakres poszczególnych 

pól. Jednym z głównych pól jest „Foresight Technologiczny dla Przemysłu 2030”, 

którego wykonawcami są: Polska Izba Zaawansowanych Technologii, Instytut 

Technik Innowacyjnych EMAG, Główny Inspektorat Górniczy oraz  Instytut 

Podstawowych Problemów Techniki PAN. Celem nadrzędnym kolejnego projektu 

”Foresight przemysłu technologicznego w Polsce do roku 2030” jest identyfikacja 

kluczowych technologii o znaczeniu strategicznym, których rozwój w następnych 20 

latach będzie dla polskiego przemysłu, a tym samym gospodarki – priorytetem. 

 

Rys.  5. Nowa wizja partnerstwa publiczno-prywatnego 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Maciej Stroiński, Wizja rozwoju ICT w 

oparciu o PPP. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. II Konferencja ICT 

Wielkopolska. „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw ICT z sektorem publicznym” 

Poznań, 27.10.2010  

 

 

 

 

                                                 
1
 Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu 

budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, 

służący jako narzędzie podejmowania bieżących decyzji i mobilizowania wspólnych działań. 
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Źródła innowacji – analiza badań własnych przeprowadzonych na 

przedsiębiorstwach Słowackich 

 

Metodologia badań 

Badanie zostało przeprowadzone na firmach z regionu wschodniej Słowacji w 

ilości 120 wybranych firm. Ze wspomnianej  grupy zostało wybranych losowo 77 

firm, które tworzą 0,2% firm z badanego regionu. Wśród 77 przedsiębiorstw badano 

58 małych - 75%, 13 średnich - 17%, 6 dużych - 8% . Badanie przeprowadzono w 

okresie od marca 2010 do kwietnia 2010. Informacje zbierane były w formie 

elektronicznych ankiet które są dostępne na stronie http://dotazniky.euke.sk/?d=74 

celem badania było: 

 zyskanie informacji  dotyczących wykorzystania potencjału innowacyjnego 

przez przedsiębiorstwa działających na obszarze północno-wschodniej Słowacji, 

 zyskanie informacji dotyczących procesu zarządzania innowacjami oraz ich 

kosztami.  

 

Kapitał ludzki jako główne źródło innowacji 

Wykres 1 prezentuje główne źródła powstania inwencji oraz innowacji, 

wskazane przez badane firmy. Jak widać na tym wykresie głównym źródłem 

innowacji jest kadra kierownicza co wskazało 33% badanych przedsiębiorstw. Na 

dalszych miejscach firmy wskazały klientów 15%, konkurencje 14%, pracowników 

11%. Widzimy wyraźnie że 44% odpowiedzi wskazuje iż głównym źródłem 

innowacji jest kapitał ludzki przedsiębiorstwa.  

 

Wykres 1. Źródła innowacji –wyniki badań 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań  

http://dotazniky.euke.sk/?d=74
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W związku z tym nasuwa się wniosek, iż chcąc wspierać rozwój innowacji 

przedsiębiorstwo oraz państwo powinno wykształcić szereg narzędzi wsparcia 

potencjału innowacyjnego (rysunek 6). W ramach wewnętrznych narzędzi wsparcia 

mamy na myśli techniki i działania  pomocne przy kształceniu pracowników oraz 

pobudzaniu ich kreatywności. W tym celu potrzebnym staje się wypracowanie planu 

działań poprawy działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Plan powinien 

uwzględniać system efektywnych szkoleń powiązany z systemem motywacji 

pracowników, oraz mentoring jako forma doszkalania młodych pracowników przez 

doświadczonych trenerów. Na rysunku 6 widzimy, że oprócz pracowników źródłem 

innowacji mogą być osoby bezrobotne oraz młodzież. W związku z tym należy 

skoncentrować się na narzędziach wsparcia szkół, które kształcą przyszłych 

pracowników. Tak aby w jak najlepszy sposób przygotować ich do wymagań rynku 

pracy. Ponadto ważną grupą są osoby bezrobotne w skład których mogą wchodzić 

zarówno absolwenci szkół jak i zwolnieni pracownicy. Zarówno jedna jak i druga 

grupa może swój potencjał wiedzy i umiejętności wnieść do przedsiębiorstwa lub 

wykorzystać go do stworzenia własnej firmy. Trzeba podkreślić że dla osób 

bezrobotnych nie mających przychodów ciężko jest uzyskać środki finansowe na 

własną działalność. W związku z tym bardzo pomocna staje się w tej sytuacji pomoc 

państwa. Jak widać na rysunku 6 oprócz wewnętrznych narzędzi wsparcia innowacji 

występując zewnętrzne narzędzia wsparcia, które generuje Unia Europejska, 

państwo oraz region.  

 

Rys.6. Rozwój innowacji poprzez wsparcie kapitału ludzkiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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W ramach polityki proinnowacyjnej Słowacja oferuje różne programy i 

inicjatywy z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa, szkoły oraz osoby 

bezrobotne w celu zdobycia wiedzy, pobudzeniu kreatywności lub rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej co prowadzi do zmian innowacyjnych: 

produktów, procesów biznesowych przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek. 

Obecnie Słowacja na rozwój kapitału ludzkiego oferuje pomoc w ramach: 

1. Programu operacyjnego: Kapitał ludzki (Vzdelávanie)  

Celem Programu PO KL (Vzdelávanie) jest wzrost poziomu zatrudnienia i 

spójności społecznej. Działania realizowane w ramach programu są skoncentrowane 

na obszarach: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w 

dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w 

gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na 

terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej 

wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia [POKL http...]. Słowacja w ramach 

programu Kapitał Ludzki wyznaczyła cztery osie priorytetowe [Operačný program 

Vzdelávanie  http...]: 

1.1. Reforma systemu edukacji oraz przygotowania fachowego. 

1.1.1. Zmiana tradycyjnej szkoły w nowoczesną.  

Harmonogram programów realizowanych w 2011 w ramach tej osi priorytetowej 

przewiduje na dzień dzisiejszy dwa programy. Pierwszy to „Zmiana tradycyjnej 

szkoły na nowoczesną – szkoły średnie”. Na realizację tego programu jest 

przeznaczone 10 mln euro. Termin ogłoszenia pierwszego programu jest planowany 

na  luty 2011. Ogłoszenie drugiego  programu o nazwie „Zmiana tradycyjnej szkoły 

na nowoczesną – szkoły podstawowe” jest planowane na kwiecień 2011. Kwota 

wsparcia to 30 mln euro. Więcej informacji o aktualnych inicjatywach są dostępne 

na stronie http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/.  

1.1.2. Szkoły wyższe oraz badania i rozwój jako siła napędowa rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy. 

Zgodnie z harmonogramem na rok 2010 do 07.03.2011 roku trwa nabór 

projektów w ramach programu „Wsparcie jakości szkół wyższych oraz Słowackiej 

Akademii Nauk”. Na program jest przeznaczonych 13 mln euro. Więcej informacji 

na stronie http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-

20101202-soro/ .   

1.2. Nieustane kształcenie jako dalsza forma rozwoju kapitału ludzkiego. 

1.2.1. Wsparcie edukacji przez całe życie. 

1.2.2. Wsparcie edukacji przez całe życie w sektorze służby zdrowia. 

W ramach tej osi priorytetowej 28 września 2010 ministerstwo zdrowia ogłosiło 

inicjatywę  o nazwie „Zwiększenie umiejętności pracowników służby zdrowia”. 

Termin składania projektów to 15.03.2011, na inicjatywę przeznaczono 15 mln euro, 

więcej informacji na stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/opv-vyzva-op-

vzdelavanie-zamerana-na-podporu-zvysovania-profesionality-odbornych-cinnosti-

pracovnikov-v-zdravotnictve/ .  

1.3. Wsparcie osób  z indywidualnymi potrzebami kształcenia. 

1.3.1. Zwiększenie poziomu wykształcenia Romów. 

Harmonogram programów realizowanych w 2011 przewiduje w ramach tej osi 

priorytetowej jeden projekt: „Zwiększenie poziomu wykształcenia Romów – lokalna 
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strategia podejścia kompleksowego ”. Na realizacje tego projektu jest przeznaczone 

17 mln euro. Termin ogłoszenia naboru jest planowany na  marzec 2011. Więcej 

informacji na stronie http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-

vyzvy/ .  

1.3.2. Zwiększenie poziomu wykształcenia osób  z indywidualnymi 

potrzebami kształcenia. 

Harmonogram programów realizowanych w 2011 w ramach tej osi priorytetowej 

przewiduje jeden program: „Zwiększenie poziomu wykształcenia osób z 

indywidualnymi potrzebami kształcenia”. W ramach tego programu na realizację 

zadań jest przeznaczone 8 mln euro. Termin ogłoszenia programu jest planowany na 

sierpień 2011. Więcej informacji na stronie http://www.asfeu.sk/operacny-program-

vzdelavanie/aktualne-vyzvy/ . 

1.4. Nowoczesna edukacja społeczeństwa opartego na wiedzy w regionie 

Bratysławskim. 

1.4.1. Zmiana tradycyjnej szkoły na nowoczesną w rejonie Bratysławskim. 

1.4.2. Zwiększenie konkurencyjności Regionu Bratysławskiego za pomocą 

rozwoju edukacji szkół wyższych oraz nieustannego uczenia się.  

Zgodnie z harmonogramem na rok 2010 do 07.03.2011 roku trwa nabór 

projektów w ramach programu „Wsparcie jakości szkół wyższych oraz Słowackiej 

Akademii Nauk w regionie Bratysławskim”. Na program jest przeznaczonych 1,8 

mln euro. Więcej informacji na stronie http://www.asfeu.sk/operacny-program-

vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20104203-soro/ .  

2. Programu operacyjnego: Zatrudnienie i socjalna inkluzja 

(Zamestnanosť a sociálna inklúzia) 

Celem OPVa SI jest wsparcie wzrostu zatrudnienia poprzez inwestycje rozwój 

kapitału ludzkiego Słowacji oraz poprawę poziomu wykształcenia szczególnie u 

preferowanych grup społeczeństwa głównie Romów. Efektem działań w ramach 

tego programu będzie spadek różnic regionalnych w poziomie bezrobocia oraz 

wzrost socjalnej inkluzji. Harmonogram inicjatyw planowanych na rok 2011 jest 

dostępny na stronie www.esf.gov.sk/new/index.php?id=2651  Słowacja w ramach 

tego programu wyznaczyła pięć osi priorytetowych [OpZaSI http...]: 

2.1. Wsparcie wzrostu zatrudnienia.  

2.1.1. Wsparcie programów w obszarze wzrostu zatrudnienia, rozwiązania 

problemów bezrobocia oraz bezrobocia długofalowego. 

Harmonogram programów realizowanych w 2011 przewiduje w ramach tej osi 

priorytetowej dwie inicjatywy. Pierwsza o nazwie: „Wsparcie usług dla firm 

przedsiębiorców oraz SZČO”, druga o nazwie „Wsparcie tworzenia nowych miejsc 

pracy jak również wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w nowych firmach i 

samo zatrudnienie”. Termin ogłoszenia inicjatyw jest zaplanowany na wrzesień 

2011. Kwota przeznaczona na inicjatywy to 2 649 824 €. 

2.1.2. Wsparcie powstania i utrzymania miejsc pracy za pomocą zwiększenia 

adaptowania pracowników, przedsiębiorstw oraz wsparcia 

przedsiębiorczości. 

2.2. Wsparcie socjalnej inkluzji. 
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2.2.1. Wsparcie socjalnej inkluzji osób zagrożonych socjalnym wyłączeniem 

lub socjalnie wyłączonych za pośrednictwem rozwoju usług opieki ze 

szczególnym uwzględnieniem społeczności romskiej. 

W ramach tej osi priorytetowej w dniu 11. 11. 2010 została ogłoszona inicjatywa 

OP ZaSI - FSR – 2010/2.1/03. Nabór projektów trwa do 31. 03. 2011 lub do 

wyczerpania środków finansowych. Przewidziany budżet to 11 078 000 € więcej 

informacji na stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/op-zasi-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-pre-ziadatelov-v-ramci-schvalenych-lokalnych-strategii-

komplexneho-pristupu-op-zamestnanost-a-socialna-inkluzia-na-opatrenie-c-2-1-

podpora-socialnej-inkluzie-osob-ohrozenych-socialnym-vylucenim-alebo-/. Kolejną 

inicjatywą z 2010 roku było ogłoszenie w dniu 11. 11. 2010 inicjatywy OP ZaSI – 

FSR – 2010/2.1/02. Nabór projektów jest do końca wyczerpania środków 

finansowych najpóźniej do 30.12.2011. Przewidziany budżet to 8 037 000,- €. 

Więcej na stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/op-zasi-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-op-zamestnanost-a-

socialna-inkluzia-na-ramcovu-aktivitu-c-2-1-3-aktivity-zamerane-na-podporu-

komunitnej-prace-a-na-vyvolanie-a-podporovanie-zmeny-v-ramci-miestnych-

spolocenstiev-a/ .  

Harmonogram programów realizowanych w 2011 przewiduje w ramach tej osi 

priorytetowe cztery inicjatywy. Pierwsza o nazwie: „Wsparcie zwiększenia dostępu 

jakości i efektywności usług pomocy (pomocy społecznej, ochrony socjalno-

prawnej i kurateli), które poprawiają dostępność specjalnych grup społecznych na 

rynek pracy”. Planowana kwota wsparcia to 1 500 000 EUR w pierwszym otwarciu. 

Harmonogram przewiduje dwukrotne  ogłoszenie. Pierwsze ogłoszenie inicjatywy 

jest planowane między lutym a marcem 2011. Druga inicjatywa to „Działania 

przeznaczone na prewencje i eliminacje wykorzystywania w znaczeniu przemocy 

jako bariery wejścia na rynek pracy”., trzecia inicjatywa to  ”Działania przeznaczone 

na wsparcie pracy zespołowej oraz na tworzenie i wspieranie zmian w ramach 

lokalnych społecznościach”. Czwarta inicjatywa to „Wsparcie zwiększenia 

profesjonalności  w budowaniu ludzkich możliwości w obszarze socjalnej inkluzji ”. 
Ogłoszenie inicjatywy drugiej, trzeciej, czwartej oraz drugie ogłoszenie inicjatywy 

pierwszej jest planowane na wrzesień 2011. Kwota przeznaczona na inicjatywy 

wrześniowe to 3 339 291 €.  

2.2.2. Wsparcie tworzenia równych szans w dostępności na rynek pracy oraz 

wsparcie integracji słabszych grup społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem Romów. 

W ramach tej osi priorytetowej 11. 11. 2010 została ogłoszona inicjatywa OP 

ZaSI – FSR - 2010/2.2/04 nabór projektów trwa do 31. 03. 2011 lub do wyczerpania 

środków finansowych. Przewidziany budżet to 8 000 000 € więcej informacji na 

stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/op-zasi-/ .  

Harmonogram programów realizowanych w 2011 przewiduje w ramach tej osi 

pięć priorytetowych inicjatyw. Pierwsza o nazwie: „Programy edukacji oraz 

przygotowania na rynek pracy osób pochodzących ze słabszych grup społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem Romów”, druga inicjatywa o nazwie „Wsparcie 

powstawania nowych miejsc pracy jak również samo zatrudnienia oraz 

innowacyjnych podejść dla osób ze słabszych grup społecznych, które starają się o 
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prace”, trzecia o nazwie „Programy drugiej szansy umożliwiające ukończenie szkoły 

podstawowej lub średniej uzyskanie fachowych umiejętności w formie praktyki 

zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem Romów”. Czwarta inicjatywa o 

nazwie: „Programy przeznaczone na udzielanie usług zatrudnienia oraz kształcenia 

pracowników zagrożonych zwolnieniem grupowym ze szczególnym 

uwzględnieniem starszych pracowników oraz pracowników z niższym 

wykształceniem”. Ostatnia piąta inicjatywa to: „Wsparcie mechanizmów eliminacji 

nierówności społecznej na rynku pracy”. Wszystkie inicjatywy będą ogłoszone we 

wrześniu 2011 roku, budżet przewiedziany na ich realizacje to 1 431 125 EUR.  

2.2.3. Wsparcie integracji życia rodzinnego z pracą zawodową. 

 

2.3. Wsparcie zatrudnienia, socjalnej inkluzji a tworzenie możliwości w regionie 

Bratysławskim. 

2.3.1.  Wsparcie wzrostu zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. 

2.3.2. Wsparcie socjalnej inkluzji oraz integracji życia rodzinnego z pracą 

zawodową w regionie Bratysławskim. 

Harmonogram programów realizowanych w 2011 przewiduje w ramach tej osi 

priorytetową jedną inicjatywę o nazwie „Wsparcie zwiększenia dostępności oraz 

efektywności usług pomocy (pomocy społecznej, ochrony socjalno-prawnej i 

kurateli), które poprawiają dostępność specjalnych grup społecznych na rynek 

pracy”. Termin ogłoszenia inicjatywy jest planowany na przełomie lutego i marca. 

Budżet przewiedziany na ich realizacje to 214 700 EUR.  

2.3.3. Tworzenie możliwości oraz poprawa jakości sektora państwowego w 

regionie Bratysławskim. 

2.3.4. Pomoc techniczna dla regionu Bratysławskiego. 

2.4. Tworzenie możliwości oraz poprawa jakości sektora państwowego. 

2.4.1. Poprawa jakości usług oferowanych przez sektor państwowy oraz 

niezyskowne organizacje. 

2.4.2. Implementacja systemów zarządzania jakością w sektorze państwowym 

oraz dla MVO w obszarze polityki pomocy socjalnej i zatrudnienia.  

2.5. Pomoc techniczna. 

 

3. 7 Program Ramowy 

7 Program Ramowy dotyczy wspierania uczestników wywodzących się z 

szerokiej gamy środowisk - od uczelni wyższych, poprzez organy publiczne po małe 

przedsiębiorstwa i naukowców w krajach rozwijających się. Na okres  od 2007 r. do 

2013 r., program ma budżet 53,2 miliardów euro. Jednym z podprogramów  w 

ramach 7RP są „Ludzie”. Podprogram „Ludzie” ma za zadanie wzmacnianie, 

ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w 

Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, 

przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do 

pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą 

naukową. Podprogram „Ludzie” składa się z 10 rodzajów projektów badawczo-

szkoleniowych nazwanych "Akcjami Marie Curie" skierowanymi przede wszystkim 

do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich. Umożliwiają 
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one również rozwój indywidualnej kariery naukowej na każdym z jej etapów. W 

jego ramach realizowane są także działania wspierające mobilność naukowców, np. 

europejska sieć Centrów Informacji dla Naukowców (EURAXESS), wdrażanie 

zapisów Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników 

naukowo-badawczych [Struktura 7PR http...].  

Aktualne programy w ramach 7RP to inicjatywy: 

 „FP7-PEOPLE-2011-NIGHT” trwająca od 28 września 2010 do 12. 

Stycznia 2011. Na inicjatywę przeznaczono  4 mln € , więcej i informacji na 

stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/a7rp-vyzvy-7-ramcoveho-

programu-na-akcie-marie-fp7-people-2011-night/  

 FP7-PEOPLE-2011-ITN trwająca od 20 lipca 2010 do 26 stycznia 2011. Na 

inicjatywę przeznaczono  318 410 000 € , więcej i informacji na stronie 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCall

Page&call_id=313  

 FP7-PEOPLE-2011-COFUND trwająca od 20 października 2010 do 17 

lutego 2011. Na inicjatywę przeznaczono 9 mln € , więcej informacji na 

stronie 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetails

CallPage&call_id=381FP7-PEOPLE-2011-CIG trwająca od 20 października 

2010 do 8 marca 2011. Na inicjatywę przeznaczono 4 mil €, więcej i 

informacji na stronie, więcej informacji na stronie 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetails

CallPage&call_id=379 

 FP7-PEOPLE-2011-IRSES trwająca od 20 października 2010 do 17 marca 

2011. Na inicjatywę przeznaczono  3 mln € , więcej informacji na stronie 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetails

CallPage&call_id=382  

 FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II trwająca od 15 grudnia 2010 do 30 

marca 2011. Na inicjatywę przeznaczono 3 mln €, więcej  informacji na 

stronie http://eurofondy.webnode.sk/news/a7rp-nova-vyzva-7-ramcoveho-

programu-marie-curie-actions/ .  

 

4. Programu VEGA  

Program VEGA jest inicjatywą Słowacji, którą koordynuje Ministerstwo 

szkolnictwa nauki, badań i sportu oraz Słowacka Akademia Nauk. Program VEGA 

wspiera inicjatywy w zakresie badań naukowych prowadzonych na uczelniach 

wyższych oraz placówkach SAN (słow. SAV). Od 15.3.2011 do 30.04.2011 można 

składać wnioski (w formie online) projektów o dofinansowanie badań naukowych. 

Więcej informacji na stronie 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5694.  

 

5. Programu KEGA  

Program KEGA jest inicjatywą Kulturalno-edukacyjnej grantowej agencji 

Ministerstwa szkolnictwa nauki, badań i sportu. Program KEGA wspiera projekty 

aplikowanych badań naukowych z zakresu szkolnictwa, pedagogiki, sztuki 

prowadzonych na państwowych szkołach wyższych. Informacje o aktualnych 
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możliwościach składania projektów są dostępne na stronie 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5693 .  

 

6. Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning 

Programme – LLP) 

Ogólnym celem programu „Uczenie się przez całe życie”, jest udział poprzez 

uczenie się przez całe życie w kształtowaniu Unii Europejskiej jako zaawansowanej, 

opartej na wiedzy społeczności o zrównoważonym wzroście gospodarczym, 

większej liczbie lepszych miejsc pracy i większej spójności społecznej, przy 

jednoczesnym zapewnieniu dobrej ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. W 

szczególności program ma za zadanie promowanie wymiany, współpracy i 

mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia państw Unii Europejskiej, tak, 

aby systemy te stały się punktem odniesienia w dziedzinie jakości dla innych 

regionów świata [Program „Uczenie się http...]. Na rok 2011 przeznaczono na ten 

program 1 065 mln euro, aktualny harmonogram terminów składania wniosków jest 

dostępny na stronie 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_vyzva.cfm&sw_prog=2 [Úradný 

vestník Európskej http...]. W ramach programu uczenia się przez całe życie na 

Słowacji wyróżniamy następujące podprogramy: 

6.1. Podprogram Comenius jest skierowany do uczniów korzystających z edukacji 

szkolnej do końca szkoły średniej, nauczycieli i personelu szkół, instytucji 

zajmujących się oświatą, ośrodków badawczych zajmujących się kwestią 

uczenia się przez całe życie, podmiotów oferujących usługi doradztwa 

zawodowego i poradnictwa związanego z uczeniem się. Więcej informacji na 

stronie 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog

=2  . 

6.2. Podprogram Erasmus jest skierowany do studentów, którzy w ramach tego 

programu mogą korzystać z zagranicznych stażów, nauczycieli akademickich 

oraz pracowników uczelni, którzy mogą korzystać z szkoleń czy pobytów 

naukowych. Aktualne inicjatywy dostępne są na stronie 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_vyzva.cfm&sw_prog=3 . 

6.3. Podprogram Leonardo da Vinci, jest skierowany na potrzeby edukacyjne osób 

z minimalnie średnim wykształceniem jak również instytucji i organizacji, 

które udzielają takiego wykształcenia. Mamy tu na myśli szkoły średnie, 

uczelnie wyższe, centra kształcenia itp. Program Leonardo da Vinci promuje 

innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki 

sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku 

pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na 

europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe 

kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje 

umiejętności według nowoczesnych standardów. Więcej informacji na stronie  

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=text/u_leo.cfm&sw_prog=4 . 

6.4. Podprogram Grundtvig  dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób 

dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko 

rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Program 
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skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia nie licząc uczniów szkół 

średnich, którzy mają naukę w formie dziennej oraz  studentów studiów 

dziennych. Więcej informacji o programie na stronie 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog

=5 . 

6.5. Podprogram transwersalny jest przeznaczony na wsparcie współpracy, która 

bierze pod uwagę dwa lub więcej podprogramów, wspiera jakości 

i transparentność systemów kształcenia oraz fachowego przygotowania 

krajów UE, pobudza uczenie sie języków, rozwój innowacyjnych sposobów 

uczenia, usług, pedagogicznych teorii oraz podejść w ramach uczenia się 

przez całe życie wspieranych przez informacyjno-komunikacyjne technologie, 

tworzenie danych, tworzenie statystyk i analiz w celu monitorowania zmian w 

celach programu uczenia się przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem 

słabych miejsc. Więcej informacji na stronie 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_vyzva.cfm&sw_prog=6 .  

6.6. Podprogram Jean Monnet – to program adresowany do instytucji, które 

prowadzą aktywne nauczanie o tematyce Unii Europejskiej i integracji 

europejskiej. W celu zwiększenia poziomu poznania zasad funkcjonowania 

UE przez obywateli Unii.  Tworzenie kierunków studiów z zakresu 

funkcjonowania europejskiej integracji gospodarczej i politycznej. 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_vyzva.cfm&sw_prog=7 . 

 

 

Podsumowanie 

 

Strategia Europa 2020, która powstała  na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, 

który zawiera działania naprawcze europejskiej gospodarki powstałe w wyniku 

kryzysu gospodarczego. W prezentowanym artykule autorzy ukazali teoretyczne 

ramy strategii  Europy 2020 który nakierowany jest na trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety tj: rozwój inteligentny tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji, rozwój zrównoważony tj. wspieranie gospodarki efektywniej 

korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu tj. wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto w 

artykule przedstawiono możliwości finansowania projektów w ramach polityki 

proinnowacyjnej Słowacji. Obecnie jest to sześć programów: Kapitał ludzki 

(Vzdelávanie), Zatrudnienie i socjalna inkluzja (Zamestnanosť a sociálna inklúzia), 

7 Program Ramowy, Program VEGA, Program KEGA, Program „Uczenie się przez 

całe życie”. 
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Support of human capital in area of innovation 
activity in Slovakia on the basis of European strategy 

2020 
 

Summary 

Development of innovation is a key factor of competitive position individual 

companies regions and economies. The role of innovation was underline in Strategy 

2020. This document is the EU's growth strategy for the coming decade. In a 

changing world EU can become a smart, sustainable and inclusive economy. The 

issue of the article is to show support of Slovakia in area of innovation activity. 

Authors concentrate on the human capital as a main source in creating inventions 

and innovations.   
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