
Globálne štatistiky a odporúčania 
 
Momentálne sme v polčase implementácie 7RP. Agregované čísla za roky 2007-2010 
hovoria, že bolo zrealizovaných 245 výziev na predkladanie projektov. V rámci týchto výziev 
bolo predložených viac, ako 77 000 projektových návrhov. Z týchto návrhov bolo 
hodnotených 59 tisíc. projektov s cca. 312 000 účastníkmi ako kvalitné, ktoré získali 
minimálny potrebný počet bodov na to, aby Európska komisia uvažovala o ich 
spolufinancovaní. Z 59 tisíc projektov bolo na financovanie vybraných 11 601 projektov 
s celkovým počtom účastníkov 62 678. Nižšie uvedená tabuľka uvádza súhrnné hodnoty 
týkajúce sa počtov projektov a pridelených finančných zdrojov.  
 
Globálna štatistika podporených projektov 7RP 

Základná štatistika pre 7RP v rokoch 2007 - 2011 (do augusta 2011) 
Celkový počet 
projektov 

Celkový počet 
účastníkov 

Celkový príspevok EK na 
riešenie schválených projektov 

Celkový rozpočet 
schválených projektov 

11 601 62 678 19 724 261 695,05 € 26 420 315 646,78 € 
Zdroj: E-Corda 
 
Z vyššie uvedeného počtu schválených projektov bolo 215 projektov s účasťou inštitúcií zo 
Slovenskej republiky. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje celkovú súhrnnú štatistiku úspešnosti 
Slovenskej republiky v 7RP. 
 
Globálna štatistika podporených projektov 7RP so slovenskou účasťou 

Celkový počet 
projektov

Celkový počet 
účastníkov

Celkový príspevok EK na riešenie 
schválených projektov

Celkový rozpočet 
schválených projektov

Finančný 
príspevok EK pre 
subjekty SR

Celkový rozpočet 
subjektov zo SR

215 3 316 823 512 099,26 € 1 275 629 307,32 € 35 026 344,40 € 47 077 681,17 €

Základná štatistika pre 7RP v rokoch 2007 - 2011 (do augusta 2011) pre projekty so slovenskou účasťou

Zdroj: E-Corda 
 
 
 
Vychádzajúc zo základných faktov a zistení, ktoré boli popísané vyššie, sa ako vhodné javia 
nasledovné opatrenia v oblasti zvyšovania účasti SR v projektoch Európskeho výskumného 
priestoru – ide o odporúčania na globálnej úrovni, pričom ich realizácia vygeneruje 
konkrétne opatrenia: 
- pri implementácii aktuálneho Operačného programu Výskum a vývoj a pri príprave 

nového programového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ 2014 – 2020 považovať za 
prioritu komplementaritu s 7RP a Horizontom 2020 a klásť dôraz na to, aby úspešní 
žiadatelia boli motivovaný do aktívnejšieho postoja ohľadom prípravy 
medzinárodných projektov; 
Nástroj: Strednodobé hodnotenie Operačného programu Výskum a vývoj a jeho 
závery 

- sprofesionalizovať činnosť podporných štruktúr 7RP a ich transformácia do 
podporných štruktúr pre Horizont 2020 
Nástroj: Správa o strednodobom hodnotení činnosti podporných štruktúr 7RP za roky 
2007 - 2011 a návrh na skvalitnenie ich činnosti a transformácie pre potreby obdobia 
2014 – 2020 



- finančné nástroje na podporu účasti vo výzvach 7RP, podporu účasti v sieťach typu 
Európskych technologických platforiem 
Nástroj: Finančná schéma na podporu buď financovaná APVV, alebo sekciou vedy 
a techniky prostredníctvom dotácií 
Poznámka: Aktuálne APVV má schému na podporu prípravy projektov v 7RP, ale je 
veľmi úzko poňatá, zahŕňa len istý typ projektov, pričom účasť Slovenska je tak nízka, 
že cieľom by malo byť podporiť akýkoľvek typ projektu financovaného 
prostredníctvom 7RP. 

- posilniť kvalitu hodnotenia výskumných projektov APVV prostredníctvom zvýšenia 
účasti medzinárodných expertov 
Nástroj: Novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

 


