Bratislava, 5. január 2017

Historicky prvý bilaterálny program Slovenska a Izraelu je zameraný na
priemyselný výskum a experimentálny vývoj.
V prvej výzve sa do záverečného výberu prebojovali štyri slovensko-izraelské projekty, na
ktoré je vyčlenených takmer milión eur. Výsledky by mali byť známe koncom februára 2017.
Cieľom dohody o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je, aby
partneri z dvoch krajín našli vzájomné synergie, sústredili sa na svoje silné stránky a vytvorili
spolu použiteľnú inováciu. „Potenciál vidíme v high-tech výrobkoch, automobilovom priemysle,
biomedicíne a vodnom hospodárstve. Slovenská republika je napríklad veľmi silná v
automobilovom priemysle, Izrael zasa vyvíja systém pre vozidlá riadené autopilotom. Ak sa to
skombinuje, môžu vzniknúť zaujímavé výsledky,“ hovorí Zvi Aviner Vapni, veľvyslanec Štátu
Izrael v Slovenskej republike. Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva SR v auguste 2016.
Výška alokovaných prostriedkov pre prvú výzvu predstavuje 949 500 eur. Jednotlivé projekty
môžu byť podporené sumou od 50 000 do 235 000 eur. V kategórii priemyselného výskumu,
dotácia môže pokrývať 50 percent nákladov, pri experimentálnom vývoji 25 percent. Pre malé
a stredné podniky môže intenzita štátnej pomoci dosiahnuť až 80 percent.
Štát Izrael má obdobné dohody podpísané s mnohými krajinami v Ázii, Amerike a Európe
vrátane všetkých štátov V4. „S niektorými spolupracujeme už niekoľko rokov a dosahujeme
priaznivé výsledky. Väčšinou nejaký čas trvá, kým si program v novej krajine nájde pevné miesto
a začne prinášať prvé ovocie. No keď sa tak stane, sme svedkami vzniku naozaj špičkových
projektov a inovácií,“ dodáva Z. A. Vapni.
Izraelských podnikateľov oslovil silný potenciál Slovenska v oblasti startupov a inovácií.
„Izraelská obchodná komora na Slovensku sa dlhodobo usilovala dosiahnuť dohodu o spolupráci
v oblasti priemyselného výskumu medzi našimi štátmi, čo sa nám napokon podarilo v roku 2013.
Celý proces trval šesť rokov. Dohoda vyústila do schémy štátnej pomoci, v rámci ktorej teraz
budeme podporovať najzaujímavejšie projekty,“ konštatuje Miloš Žiak, predseda predstavenstva
Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.
„Prvá výzva priniesla intenzívny záujem, už na prvý seminár prišlo viacej ako štyridsať
podnikateľských subjektov,“ potvrdzuje Svetlana Gavorová generálna riaditeľka Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry, organizácie zodpovednej za realizáciu programu. Pre
slovenské spoločnosti je to ideálna možnosť, ako sa dostať k novým obchodným príležitostiam,
izraelským firmám sa otvára cesta na európsky trh. Ďalšie výzvy by mali nasledovať v rokoch
2017 a 2018, pričom Slovensko na ne plánuje vyčleniť ďalšie dva, respektíve tri milióny eur.
Program bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Izraelom je v plnom prúde. Bol to dlhý
proces, ktorý zahŕňal najprv komunikáciu medzi vládami, potom medzi komerčnými subjektmi a
nakoniec náročné rokovania o financovaní programu. Až po hodnotení prvých projektov bude
možné povedať viac o konkrétnej spolupráci. „Prvé štyri projekty, ktoré môžu vzniknúť na
základe tejto spolupráce, síce neznamenajú okamžitý zlom, ale bude to niečo ako zmena hry,
ktorá prinesie nové myšlienky,“ dodáva Peter Hulényi, veľvyslanec Slovenska v Izraeli.

