Čo získali akademické knižnice zo
štrukturálnych fondov? - prieskum
sekcie AK SAK

Mgr. B. Bellerová – Slovenská
poľnohospodárska knižnica SPU

Štrukturálne fondy EÚ
 tvorené z daní občanov členských
štátov EÚ (verejné prostriedky),
 určené na prekonanie nerovností
medzi ekonomicky silnejšími a
slabšími regiónmi v rámci EÚ,
 určené na urýchlenie rozvoja.

Programové obdobie 2000 - 2006
 SR skrátené programové obdobie (20042006) – 1 123,15 mil. EUR
 Ciele
 1 Pomoc zaostávajúcim regiónom, ktorých HDP
na obyvateľa je nižšia ako 75% priemeru EÚ.
 2 Podpora ekonomického a sociálneho rozvoja
regiónov, ktoré čelia štrukturálnym problémom.
 3 Rozvoj systémov vzdelávania a podpora
zamestnanosti.

Programové obdobie 2007-2013 ciele
 Konvergencia – týka sa regiónov, v
ktorých výška HDP nedosahuje ani 75%
priemeru HDP EÚ.
 Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť – týka sa regiónov s HDP nad
75% HDP EÚ-25
 Európska územná spolupráca - posilní
cezhraničnú, medzinárodnú a medziregionálnu
spoluprácu a výmenu skúseností.

Operačné programy 2007 - 2013












Regionálny operačný program (MV a RR) 1 445 000 000 €
Operačný program Bratislavský kraj (MV a RR) 87 000 000 €
Operačný program Technická pomoc (MV a RR) 97 601 421 €
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (MPSV a R) 881 801 578
€
Operačný program Vzdelávanie (MŠ) 617 801 578 €
Operačný program Výskum a vývoj (MŠ) 1 209 415 373 €
Operačný program Životné prostredie (MŽP) 1 800 000 000 €
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (MH) 772 000
000 €
Operačný program Doprava (MDP a T) 3 206 904 595 €
Operačný program Informatizácia spoločnosti (Úrad vlády) 993 095 405 €
Operačný program Zdravotníctvo (MZ) 250 000 000 €

(Zdroj: Programové obdobie 2007-2013. In EurActiv [online]. 2010. [cit. 22.0610]. Dostupné na <http://www.euractiv.sk/regionalnyrozvoj/zoznam_liniek/programove-obdobie-2007---2013>.)

Prieskum – návratnosť dotazníka
 Verejné vysoké školy (16)
 Z UK v Bratislave a STU v Bratislave
údaje z fakultných knižníc (6 / 2), t. j.
21 dotazníkov

 Štátne vysoké školy (2) – negatívne
odpovede
 Súkromné vysoké školy (2) –
negatívne odpovede, 1 čaká
oznámenie o výsledku

Verejné vysoké školy a ŠF sumarizácia



Z 21 dotazníkov 10 s negatívnou odpoveďou.
11 knižníc získalo prostriedky zo ŠF





Najviac získali (získajú)






8 uviedlo spolu 11 883 780 €,
tri neuviedli žiadnu sumu, nevedeli vyčísliť svoj finančný
podiel z celouniverzitného projektu.
Knižnica a informačné stredisko JLF UK v Martine,
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach.

Všetky získané prostriedky (okrem FaF UK v Bratislave) boli
z operačného programu Výskum a vývoj).

Na čo boli / budú prostriedky
použité
 Stavebné úpravy (5 knižníc)
 IKT (8 knižníc)
 Ochrana knižničného fondu a prístupový systém (2
knižnice)
 Interiérové vybavenie (1 knižnica)
 Mzdy (2 knižnice)
 Digitalizácia knižničného fondu (1 knižnica)
 Nákup literatúry (1 knižnica)
 Iné (1 knižnica)
Samostatné projekty predkladané knižnicou -1
(Centrum poznatkovej organizácie duševného
vlastníctva – Materiálovotechnologická fakula STU so
sídlom v Trnave)

Verejné vysoké školy a ŠF
 KU v Ružomberku
 SPU v Nitre
 STU v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta v
Trnave
 TU v Košiciach
 TU v Trnave
 UMB v Banskej Bystrici
 UJS v Komárne
 UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta
 UK v Bratislave, Jeseniova lekárska fakulta v Martine
 UKF v Nitre
 UPJŠ v Košiciach

Podiel akademických knižníc na čerpaní ŠF v rámci OP Výskum a
vývoj prostredníctvom svojich VŠ

11 862 884 Eur; 1%

1 197 552 489 Eur;
99%

Podiel ostatných

Podiel knižníc

Podiel akademických knižníc a NISPEZ na čerpaní ŠF v rámci OP
Výskum a vývoj
19 881 676; 2%
11 862 884; 1%

1 177 670 813; 97%

Podiel ostatných

Podiel knižníc

Podiel NISPEZ

Sumarizácia – čo teda AK získali zo
ŠF?


Projekt Informácie pre inovácie - z 11 participujúcich
knižníc bolo 6 akademických, 5 z nich získalo zo ŠF celkom
1 657 700 € a prístupy k EIZ, náklady na EIZ sa pre

AK nedajú vyčísliť osobitne. (Sektorový operačný
program Priemysel a služby).
 Cez jednotlivé projekty vysokých škôl, resp.
samostatné projekty získalo 11 AK viac ako 11 883
780 €. (Operačný program Výskum a vývoj).
 Projekt NISPEZ - všetky verejné vysoké školy získali
prístup k 16 EIZ na 5 rokov, náklady pre AK sa nedajú
vyčísliť osobitne (Operačný program Výskum a vývoj).
 Je to veľa, alebo málo?

