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SEE Science, SEE future
Veda v juhovýchodnej Európe, budúcnosť juhovýchodnej Európy

Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy
SEE Science je akronym nadnárodného projektu „Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy
v regióne juhovýchodnej Európy“. Pod centrami vedy sa tu rozumejú centrá vedy pre všetkých, zamerané na popularizáciu vedy. Kľúčovým pojmom, ktorý sa týka všetkých obsahov projektu, je inovácia.
Nadnárodný projekt SEE Science sa rieši s podporou z programu South East Europe Transnational Cooperation
Programme (Program nadnárodnej spolupráce pre juhovýchodnú Európu). Národným kontaktným bodom pre tento
európsky program je Ministerstvo životného prostredia SR. Doba podpory projektu z tohto programu je od apríla 2011
do marca 2014, avšak ambíciou projektu je vytvoriť spoločnú platformu pre dlhodobé partnerstvo.
Partnermi nadnárodného projektu SEE Science sú rôzne inštitúcie a organizácie z Bulharska1, Grécka2, Maďarska3,
Rakúska4, Rumunska5 a Talianska6, ktoré chcú prispieť k zvýšeniu vzdelanostnej, kultúrnej, ekonomickej prosperite
juhovýchodnej Európy. Vzájomnú odlišnosť považujú za prednosť. Spájajú ich spoločné ciele, na dosiahnutie ktorých
si pripravujú spoločné metodológie. Odlišujú ich lokálne cesty k dosiahnutiu spoločných cieľov, ktoré môžu byť inšpiráciou pre všetkých.
Slovenským partnerom v nadnárodnom projekte SEE Science je Centrum vedecko-technických informácií SR
(ďalej CVTI SR), konkrétne jeho zložka Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Východiskom nadnárodného projektu SEE Science je fakt, že krajiny juhovýchodnej Európy majú nízke skóre
v inováciách, pričom ich šance na inovácie sú vo všetkých oblastiach − vede, technike, vzdelávaní, ekonomike, a tým
aj v sociálnej oblasti − vysoké. Na podporu využitia týchto šancí slúžia popularizačné centrá vedy. Len v európskej
asociácii centier vedy ECSITE, ktorá je asociovaným partnerom SEE Science, je v súčasnosti združených vyše 300
centier vedy.
Cieľom nadnárodného projektu SEE Science je budovanie, resp. rozvíjanie progresívnych centier vedy a vytvorenie
dlhodobého funkčného nadnárodného partnerstva centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy s orientáciou na:
n prepojenie výskumu, vzdelávania a ekonomiky v oblasti juhovýchodnej Európy;
n zviditeľňovanie a dostupnosť organizácií zaoberajúcich sa vedou a technikou, najmä mladým ľuďom;
n zvyšovanie presvedčenia o význame vedy, techniky a inovácií pre zlepšovanie sociálnej klímy a rozvoj regiónu;
n zabezpečenie podmienok pre tvorbu inovácií.
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Únia vedcov Bulharska a mesto Burgas spolu so City University, ktoré chcú vybudovať v Burgase centrum vedy.
South-East European Research Centre (SEERC), Thessaloniki zaoberajúce sa multidisciplinárnym výskumom podporeným
informačno-komunikačnou sieťou a Centrum vedy v Patrase zo siete centier vedy, ktorú v r. 2000 založil grécky filantrop,
viac na http://www.eduscience.gr/.
Magistrát mesta Debrecín (vedúci partner projektu) a Univerzita v Debrecíne, ktorý spoločne budujú nový dobrodružný
vedecký park a v ňom budovu centra vedy (2 800 m2, zo štrukturálnych fondov a miestnych zdrojov), s cieľom udržať si
mladých ľudí v meste. (Debrecín je historické a univerzitné mesto, v meste je viacero významných technologických firiem,
ich zotrvanie v meste je podmienené dostatkom vzdelaných mladých ľudí.)
Rakúska sieť centier vedy združujúca cez 100 organizácií.
Univerzita Oradea s prepojením na Univerzitu v Debrecíne.
Muse Trento, prírodovedné múzeum, ktoré v spolupráci s univerzitou, mestom a regiónom budujú moderné centrum vedy
(http://www.muse2012.eu/en/muse.html, http://www.muse2012.eu/).

36

PROjEKTY
PROjEKTY
Inováciou centier vedy sa chápe zmena na úrovni základných operácií s výrazným pozitívnym dosahom na všetkých
– pracovníkov centra vedy, jeho partnerov aj užívateľov.
Rozvoj kapacít centier vedy v rámci projektu SEE Science zahŕňa vnútorné aj vonkajšie kapacity. Vnútornými
kapacitami sa realizujú základné koncepčné, organizačné, komunikačné a pod. operácie centra vedy, ktoré umožňujú
napĺňať jeho vonkajšie funkcie. Vonkajšie kapacity sa rozvíjajú jednak formou lokálnych sietí jednotlivých centier vedy,
jednak formou nadnárodnej siete centier vedy SEE Science.
Očakáva sa, že pri realizácii projektu sa budú využívať najlepšie skúsenosti z centier vedy v iných častiach Európy,
aj tvoriť vlastné operačné nástroje, prostriedky, postupy a programy na zvyšovanie inovačného potenciálu v regióne
juhovýchodnej Európy.
Významnosť a zaujímavosť projektu umocňuje nová európska stratégia 2020 pre inovatívnu Európu, prudký vývoj
moderných technológií, a najmä aktuálna ekonomicko-sociálna kríza, ktorá vyžaduje principiálne nové spoločenské
riešenia a pôsobí ako ich urýchľovač.

Pracovné balíky nadnárodného projektu SEE Science
V rámci projektu sa rozlišujú tri základné pracovné oblasti rozdelené do troch pracovných balíkov (v projekte označené
ako WP3 − WP5).
WP3. Zlepšovanie operačného prostredia a služieb centier vedy pre efektívne prepájanie vedy, vzdelávania
a ekonomiky k tvorbe inovácií na lokálnej a nadnárodnej úrovni. V rámci pracovného balíka sa spoločne tvorí Nadnárodná správa o centrách vedy a Akčný plán partnerstva. CVTI SR koordinuje tvorbu týchto významných dokumentov
na základe lokálnych a porovnávacích SWOT analýz a okrúhlych stolov so strategickými partnermi, ďalej benchmarkingu
európskych centier vedy a inventarizácie služieb centier vedy podľa metodológií vytvorených v projekte. Na ich základe
sa očakáva rozvoj spolupráce so všetkými potenciálnymi partnermi centra vedy cestou lokálnych sietí a široké etablovanie centier vedy ako významnej súčasti infraštruktúry vzdelávania, kultúry a ekonomiky.
Lokálne siete centier vedy predstavujú priestor na zdieľanie profesionálnych informácií k popularizácii vedy. Strategickými partnermi sú univerzity, vedecké, výskumné, vývojové, ekonomické, vzdelávacie inštitúcie a organizácie,
štátne, regionálne a miestne správne inštitúcie, expertné skupiny, experti a záujemcovia z radov širšej verejnosti.
WP4. Zvyšovanie úlohy centier vedy ako katalyzátorov inovácií. Spoločne sa rozvíja nová strategická pracovná
pozícia agentov centier vedy. Agentom centra vedy je osoba, ktorá pôsobí do vnútra vlastnej inštitúcie, aj k lokálnym
partnerom, k verejnosti a k medzinárodnej sieti SEE Science. Agent centra vedy motivuje k tvorbe inovačných aktivít,
udržiava si prehľad o inovačných konceptoch, projektoch aj potenciálnych partneroch centra vedy a iniciuje ich realizácie
v rámci centra vedy.
V rámci pracovného balíka sa spoločne vytvoria aj tri pilotné programy pre vybrané skupiny adresátov, ktoré sa však
budú realizovať lokálne, s následnou výmenou skúseností.
WP5. Udržateľnosť spolupráce centier vedy juhovýchodnej Európy. V rámci pracovného balíka sa vytvorí virtuálne SEE Science centrum, ktoré má formovať obraz juhovýchodnej Európy ako miesta inovácii a rastu a zabezpečí
udržateľnosť partnerstva aj po ukončení projektu. Partneri SEE Science sa spoločne podieľajú na tvorbe jeho vízie,
misie a stratégie a spoločne prispejú aj k jeho obsahu.
Na budovanej informačno-komunikačnej platforme virtuálneho SEE Science centra sa majú zdieľať profesionálne dokumenty a tiež zverejňovať aplikácie, ktoré podporujú entuziazmus pre vedecké vzdelávanie, prepájajú technológie
s inováciami, povzbudzujú návštevníkov k rozvoju podnikateľského ducha a znižujú obavy z nových technológií.
Virtuálne centrum bude taktiež slúžiť „na vysielanie“ spoločných programových formátov, ktorými chcú partneri SEE
Science priamo prispieť k zvyšovaniu povedomia ľudí o vede a technike. Napríklad v rámci projektu to budú štyri Festivaly vedy, ktoré majú slúžiť ako nová platforma na objavovanie rôznych aspektov inovácií a aktívne učenie sa prácou,
určená širšej verejnosť, a najmä mladých a rodiny s deťmi.

Očakávané výstupy a výsledky projektu SEE Science
Okrem štandardných ukazovateľov, ako sú počty medzinárodných konferencií (2), tréningov, pilotných programov (3),
festivalov (4), rôznych adresátov, koordinačných rád, správnych rád, okrúhlych stolov z rôznymi skupina lokálnych
partnerov, sa očakávajú aj pomerne netypické ukazovatele.

37

PROjEKTY
PROjEKTY
K očakávaným výsledkom projektu SEE Science patrí napríklad aj definícia centra vedy a definícia agendy a základných
úloh agenta centra vedy. Očakávanými výsledkami sú aj vyvíjané operačné dokumenty: Metodológia pre SWOT analýzy
centier vedy. Zoznamy indikátorov centier vedy. Zoznamy rozvojových oblastí centier vedy v juhovýchodnej Európe.
Metodológia pre benchmarking centier vedy. Metodológia pre inventarizáciu produktov a služieb centier vedy. Nadnárodná štúdia o stave a vývoji centier vedy v juhovýchodnej Európe aj Akčný plán pre centrá vedy vytvorený na základe
predošlých dokumentov. Komunikačný plán centier vedy. Metodológia pre realizáciu festivalov vedy.
A treba povedať, že v inovatívnom projekte sa očakávajú aj neočakávané, inovatívne výstupy. Napr. partneri z Trenta
už (popri vývoji metodológia pre inventarizáciu produktov a služieb), vyvinuli kartovú hru zameranú na portfólio produktov a služieb centier vedy, ktorú si už všetci partneri odskúšali. Hru bude možné používať na tréning pracovníkov
centier vedy.

RNDr. Katarína Teplanová, PhD.
katarina.teplanova@cvtisr.sk
NCP VaT

Slovensko-rakúsky projekt SmART>Net

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa koncom minulého roka zapojilo do prípravy cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu SMART>Net s podnázvom Interregionálna sieť technologických centier.
Na zasadnutí Monitorovacieho výboru programu v decembri 2011 bol predmetný návrh schválený.
Projekt bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, tematická priorita Znalostný región a hospodárska konkurencieschopnosť. Cieľom programu je vybudovanie aktívneho cezhraničného regiónu založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý vyvíja sociálne a environmentálne aktivity a ktorý zohráva dôležitú úlohu medzi európskymi
metropolitnými regiónmi. Keďže tento región zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá s vysokou koncentráciou
hlavných sídiel významných inštitúcií, univerzít a výskumných centier, má bezpochyby veľký potenciál na to,
aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.
Očakáva sa, že implementácia projektu začne do konca prvého polroka 2012, pričom jeho trvanie bude 28 mesiacov. Partnermi projektu za rakúsku stranu sú Zväz rakúskeho priemyslu ako koordinátor projektu, WIFI Rakúska hospodárska komora, BIC Burgenland a Dolnorakúska obchodná komora. Za SR je hlavným slovenským
projektovým partnerom CVTI SR, ďalším partnerom je ABC – Academic Business Cluster, ktorého spoluzakladateľom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Celkový rozpočet projektu je približne 1 milión €. Projekt bude
realizovaný v rámci siedmich pracovných balíkov (PB).

PB 1: Informovanosť a publicita. V rámci tohto pracovného balíka bude vytvorený komunikačný plán, projektový
„branding“ a domovská webová stránka projektu v troch jazykových mutáciách (SK/DE/EN).
PB 2: SPOLUNET – ofenzíva v oblasti šírenia poznatkov. Bude vytvorená komunikačná platforma na zdieľanie
poznatkov založená na web 2.0, ktorá bude pozostávať z niekoľkých modulov a bude slúžiť na sprostredkovanie
obchodnej, technologickej a výskumnej spolupráce firiem a výskumných inštitúcií z oboch regiónov.
PB 3: Inovácie v oblasti efektívneho využívania materiálov. Cieľom pracovného balíka je dobudovanie databáz
expertov vytvorených v rámci predchádzajúcich cezhraničných iniciatív (DUO**STARS, Innovmat) a ich rozšírenie o vedecké kompetencie a služby v oblasti efektívneho využitia materiálov. Spracovaná bude SWOT analýza
o efektívnosti využívania materiálov a zabezpečená prevádzka niekoľkých virtuálnych laboratórií. Generované
tiež budú SMART inovatívne myšlienky.
PB 4: Investície do „najmúdrejších hláv a najšikovnejších rúk“. V rámci tohto pracovného balíka budú vypracované štúdie „Bilaterálny koncept vzdelávania a ďalšieho vzdelávania“ a „Najlepšie príklady motivácie zamestnancov na zotrvanie v regióne“. Bude spracovaných niekoľko školiacich materiálov a zorganizuje sa partnerské
podujatie zamerané na cezhraničný transfer technológií.
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