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Prehľad riešených výskumných a
vzdelávacích projektov
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Prehľad:
Koordinácia výskumných projektov*: EÚ 5, SK 8
Riešiteľstvo výskumných projektov: EÚ 4, SK 2
Koordinácia edukačných projektov: EÚ 1, SK 3
Riešiteľstvo EÚ edukačných projektov: EÚ 6, SK 6
Subkontrakty pre EC a EÚ organizácie: 8
Projekty medzinárodnej bilaterálnej spolupráce: 1
Rozvojové SK projekty: 2
Spolu: 46 (z toho zodpovedný riešiteľ 28)


Pod koordináciou FP projektov je myslená koordinácia projektového partnera
v medzinárodnom konzorciu a vedenie medzinárodného výskumného tímu v jednotlivých
výskumných úlohách (WP) so zodpovednosťou za výstupy.

Európske projekty a aktivity
Koordinácia výskumných medzinárodných projektov
[1].

[2].
[3].

[4].

[5].

Seamless - „Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe
by a Smart Service Infrastructure“ 6th Framework Programme 6th Framework
Programme IST STREP 26476 (lokálny koordinátor)
eBEST - "Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to face the
economic crisis" 7th Framework Programme FP7-SME-2008-2 (lokálny koordinátor)
DEN4DEK - "Digital Ecosystems Network of regions for DissEmination and Knowledge
deployment" Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP-ICT-PSP224976 (lokálny koordinátor)
KASSETTS - "Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient
Transnational Transport Solutions" Central Europe Operational programme
1CE036P2 (lokálny koordinátor, odborný manažér)
Centralab – Central European Living Lab for Territorial Innovation, Central Europe
Operational programme CE OP 3CE400P1 (odborný manažér)

Výskumné európske projekty - riešiteľ
[1].

BEEP - Best eEurope practices – 5. rámcový program IST-2000-26224 financovaný
Európskou komisiou. 2001 - 2003. (coordinator Danish Technological Institut)

[2].

EIM-CEE, Euro Innovation Manager for CEE. 5. rámcový program IPS-2000-00056,
2001-2003

[3].

Fluid Win „Finance, Logistics and Production Integration Domain by Web-based
Interaction Network“ 6. rámcový program IST STREP 27083

[4].

Abilities – „Application Bus for Interoperability in Enlarged Europe SMEs“ 6. rámcový
program, IST STREP 27306
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Edukačné európske projekty
Koordinácia edukačných európskych projektov
[1].

LearnPath - Leonardo da Vinci - Development and Evaluation of a path-depending,
learner centred blended learning concept as best-practice for the field of E-Business –
D/05/PP/146 390 – lokálny koordinátor

Edukačné európske projekty - riešiteľ
[1].

EUROPEAN E-COMMERCE ASSISTANT - Leonardo Da Vinci Programme – D/01/B/F/PP112352. 2001 – 2003, coordinator Chamber of Commerce and Industry Münster)

[2].

IMVOCED - Leonardo da Vinci - UK/00/00/B/F/PP-129-092 (coordinator LBS LUTON)

[3].

TRICTSME Training of Information and Communication Technolgogies for Small and
Medium Sized enterprises - Leonardo Da Vinci Programme – UK/98/2/05776, 19982000

[4].

TRIMAR On-Line Intelligent Training System for e-Business issues in Internet
Marketing for SME's- Leonardo Da Vinci Programme – UK/00/B/F/PP/129_110, 200103

[5].

EQUAL 53/04-I/33-3.1 "DoVzdelávanie "šité na mieru" ako cesta k posilneniu
adaptability ľudských zdrojov"

[6].

ICOTEL – Leonardo da Vinci Programme - Information and Communication
Technologies in Lifelong Learning, SK /02/B/F/PP/-142261

Vedecká činnost v rámci subkontraktov pre iniciatívy Európskej Komisie a EU organizácií
[1].

eTEN – analýza využívania elektronických verejných služieb a stratégie SR pre digitálnu
vládu

[2].

eBusiness w@tch – spolupráca na správe o stave elektronického obchodu v EÚ
(správa a príspevky za Slovensko)

[3].

Collaboration @Work – spolupráca na správe o stave eWork v EÚ (správa za
Slovensko)

[4].

ConsTrust – spolupráca na prieskume stavu v oblasti ochrany spotrebiteľa
v elektronickom obchode

[5].

eSkills – spolupráca na prieskume stavu v oblasti aktivit a vzdelávania pre zvyšovanie
zručnosti v elektronickom obchode a IKT

[6].

SMART Study on assessing and promoting eAccessibility

[7].

e-Lead e-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises

[8].

TRANSFORM - Consultancy to Enterprises of the Machine-building Sector in EasternSlovakia. Bilateral German-Slovak Project within the German TRANSFORMProgramme, co-ordinated by the German Ministry of Economics, 2002

Ing. Radoslav Delina, PhD.

Prehľad vedecko-výskumnej činnosti

3

Národné projekty
Koordinácia výskumných národných projektov
[1].

VEGA 1/0807/16 Efektívnosť rozvoja digitálneho jednotného trhu pod vplyvom zmien
v transparentnosti, asymetrií informácií a socio-ekonomických charakteristík
subjektov trhu – vedúci projektu

[2].

VEGA 1/0922/15 Bariéry a možnosti využitia prístupu Pre-Commercial Procurement
(PCP) vo verejnom obstarávaní inovácií v podmienkach SR (zástupca vedúceho
projektu) – zástupca vedúceho projektu

[3].

VEGA - 1/0679/10 Stratégie budovania dôvery na jednotnom európskom
elektronickom trhu – vedúci projektu

[4].

APVV RPEU-0025-06. Rozšírenie projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie
(eNalytic), 2007-2008 - vedúci projektu

[5].

APVT-20-030504 Výskum elektronického obchodu v slovenskom priemysle. – vedúci
projektu

[6].

VEGA - 1/1222/04 Meranie efektívnosti dynamických transakčných metód v
elektronickom obchode - vedúci projektu

[7].

VEGA - 1/3815/06, Analýza a hodnotenie výkonnosti bankových inštitúcií – nástroj
zvyšovania konkurencieschopnosti v inovačnom podnikateľskom prostredí – zástupca
vedúceho projektu

[8].

VEGA 1/9182/02 „Zabezpečenie podpory rozhodovacích procesov v oblasti rozvoja
elektronických vertikálnych trhov na Slovensku za účelom zvyšovania
konkurencieschopnosti v odvetviach“ - zástupca vedúceho projektu, 2002-2004

Výskumné národné projekty - riešiteľ
[1].

VEGA 1/7192/20 Typy spotrebiteľského správania a kritéria typológie spotrebiteľov
pre výskum trhu a marketingové rozhodovania - riešiteľ

[2].

ANPROBA „Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorbčnej schopnosti
regiónov“. št. úloha výskumu a vývoja SP 200280302- riešiteľ
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Koordinácia národných edukačných projektov
[1].

KEGA - Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov.
No 3/3124/05 – vedúci projektu

[2].

KEGA - 3/114803 WEBUSINESS Learning system (WEBLYS) – vedúci projektu, 20032005

[3].

PHARE SR 2002/000.610-15-145 “Posilňovanie zamestnateľnosti zvyšovaním
kvalifikácie a flexibility pracovnej sily prostredníctvom poradenstva a rekvalifikácie v
oblasti informačno-komunikačných technológii (IKT).“ – manažér projektu za TUKE

Národné edukačné projekty - riešiteľ
[1].

ProLIB (Professional Development Program for Slovak Librarians) vzdelávací európsky
projekt Tempus JEP IB_13427-98, XII.1998-III. 1998-1999

[2].

Tempus Phare IB_JEP 14337-99, EXPO - Facilitating Accession to EU Market for Slovak
SMEs, , 1999-2001 (coordinator STUBA)

[3].

PHARE - REKOSIT - projekt Nár. úradu práce „Rekvalifikácia v oblasti E-business“ –
lektorovanie a tvorba materiálov – 2002 (kontraktor STU Bratislava)

[4].

PHARE – Web-Technológie pre podnikateľov (elektronická komercia). Projekt NÚP SK
0009.03 Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom poradenstva a
vzdelávania. – lektorovanie a tvorba materiálov

[5].

PHARE ITOP, No: No. SR 0107.02-54/ZA, (2002-2004), retraining project

[6].

PHARE SR 0107.02-36/KE Integrovaný vzdelávací a tréningový systém pre inovatívny
obchod a marketing.

Rozvojové národné projekty
[1].

Rozvojový projekt 97/5c Skvalitnenie podmienok pre realizáciu študijného programu:
„Hospodárska informatika“ na Technickej univerzite. Projekt financovaný
Ministerstvom školstva SR v rámci programu: „Zlepšenie podmienok pre používanie
informačných technológií na vysokých školách“, 2006- 2007 – vedúci projektu

[2].

Rozvojový projekt 167/5c Vyuzitie IKT vo vzdelavani pre potreby znalostnej
ekonomiky, 2007-2008 - vedúci projektu

Bilaterálne projekty medzinárodnej vedeckej spolupráce
[1].

Projekt SK-125 – CZ-96 spolupráce, „Informačný manažment – efektívnosť /
výkonnosť podnikových IS/ICT“ - vedúci projektu

V Košiciach, 14.11.2016

Ing. Radoslav Delina, PhD.
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