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Európska únia bude vyžadovať open access prístup k publikovaniu výsledkov vedeckých štúdií, ktoré bude fi-
nančne podporovať.

Rámcový program „Horizon 2020“ je finančný nástroj EÚ na roky 2014 až 2020, pomocou ktorého chce podpo-
riť rozvoj a rast pracovných príležitostí. Na toto obdobie počíta so sumou 80 miliárd eur, z toho 24,5 miliárd eur
na posilnenie pozícií vedy pomocou podpory vrcholového výskumu v Európe. Sumou takmer 18 miliárd eur pod-
porí posilnenie „vodcovstva v inováciách“ formou podpory veľkých investícií do kľúčových technológií, uľahče-
nia prístupu k financovaniu a podporou malých a stredných zamestnávateľov. Najväčšia časť prostriedkov,
takmer 32 miliárd eur, bude určená na riešenie problémov zasahujúcich všetkých Európanov, ako sú klimatické
zmeny, rozvoj dopravy a mobility, podpora obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečenie potravinovej bezpeč-
nosti a podobne.

Robert-Jan Smits, generálny riaditeľ oddelenia výskumu a inovácií pri Európskej komisii, zodpovedný za defi-
novanie a implementáciu politík a programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií, vyhlásil: „S našimi 80 miliardami
eur môžeme urobiť pekelnú zmenu!“ Hovoril pritom o pláne EÚ zaviazať všetkých výskumníkov, ktorých projekty
budú podporované z prostriedkov EÚ v rámci programu Horizon 2020, publikovať výsledky ich výskumu pro-
stredníctvom „open acces publishing“ (otvoreného prístupu k informáciám). Podľa Roberta-Jana Smitsa je voľný
prístup k informáciám zásadný na rozbehnutie voľného pohybu výskumných pracovníkov, myšlienok a nápadov
v rámci Európy.

Viac na webových adresách:

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=419949&goback=.gde_76119_member_11640474

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020
dh

„Horizon 2020“ – cesta k open access?

Celoslovenská konferencia OPIS

V bratislavskom hoteli Bôrik sa 10. mája 2012 konala celoslovenská
konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Jej výsledkom okrem iného bolo aj prijatie Konsolidačného plánu čer-
pania, ktorý predstavil Norbert Molnár, nový generálny riaditeľ sekcie
Riadiaci orgán pre OPIS na Úrade vlády SR. Poukázal hlavne na potrebu
zrýchlenia komunikácie medzi riadiacim a sprostredkovateľskými or-

gánmi a upozornil na nízku mieru čerpania prostriedkov a pomalé dosahovanie pôvodných cieľov. V tejto súvislosti
sa ako primárna úloha ďalšieho obdobia ukazuje práve efektívne využívanie finančných zdrojov a ich flexibilné in-
vestovanie do informačných služieb. Z uvedeného vyplýva, že bude potrebné najmä prehodnotenie efektivity pro-
jektového riadenia.

Počas konferencie odzneli príspevky týkajúce sa implementácie a pokroku v rámci prioritnej osi 1, ktorou je Elek-
tronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. V tejto súvislosti boli napr. prezentované :

Projekty Ministerstva vnútra SR v oblasti eGovernmentu (Ministerstvo vnútra SR),

Elektronické služby zdravotníctva (Ministerstvo zdravotníctva SR),

Elektronické služby Štatistického úradu SR (Štatistický úrad SR),

Kontrolórsky informačný systém Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR),

Elektronizácia služieb VÚC (VÚC Banská Bystrica) a ďalšie.

V rámci prioritnej osi 2, Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, sa predstavili
tieto národné projekty:

Digitálne múzeum (Múzeum Slovenského národného povstania),

Digitálna audiovízia (Slovenský filmový ústav),


