
Projekt 7. Rámcového 
programu EÚ

Program Ľudia - FOLPSEC

Členovia oddelenia Regionálneho 
rozvoja a verejnej správy Katedry 
verejnej ekonomiky a regionálneho 
rozvoja a Inštitútu ekonomických 
vied Ekonomickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici sa od apríla 
2012 stali úspešnými riešiteľmi 
projektu FOLPSEC v rámci 
programu Ľudia 7. Rámcového 
programu Európskej Únie s 
názvom Fungovanie lokálnych 
produkčných systémov v 
podmienkach ekonomickej 
krízy (Komparatívna analýza a 
benchmarking medzi krajinami 
EÚ a krajinami mimo EÚ). 

Súčasťou projektu je realizácia 
vzájomných výmenných stáží 
vedcov a pedagogických 
pracovníkov medzi partnerskými 
inštitúciami s cieľom budovať 
medzinárodné výskumné siete 
medzi krajinami EÚ a tretími 
krajinami. 

Projekt sa zaoberá problematikou 
lokálnych produkčných systémov 
(LPS), ktoré sú najčastejšie 
definované ako územný zväzok 

ekonomických, politických a 
sociálnych aktérov, ktorí sa 
zameriavajú na špecifickú skupinu 
vzájomne súvisiacich činností. 
Majú zásadný vplyv na regionálny 
rozvoj. V posledných rokoch 
sú lokálne produkčné systémy 
predmetom skúmania v krajinách 
EÚ (EÚ 15), avšak ich skúmanie 
v nových členských krajinách 
EÚ a tretích krajinách je len v 
začiatkoch. Meniace sa podmienky 
v spoločnosti, najmä hospodárska 
a finančná kríza, priťahujú stále 
viac pozornosť výskumníkov. 
Projekt FOLPSEC je zameraný na 
prehĺbenie teoretických štúdií LPS 
a na podporu ich implementácie  
ako prístupu na prekonanie 
svetovej krízy. 

V októbri 2013 sa projekt dostáva 
do druhej polovice riešenia. 
Zástupcovia z Ekonomickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici majú 
za sebou dva výskumné pobyty 
na Sibírskej pobočke Ruskej 
akadémie vied a Novosibírskej 
štátnej univerzite v Rusku. Spolu 
ide o 13 stáží v trvaní od jedného 
do troch mesiacov. Na Ekonomickej 
fakulte UMB v Banskej Bystrici boli 

v roku 2013 prijatí 8 výskumníci 
z Ruska a Ukrajiny na jeden až 
dvojmesačné výskumné pobyty. 
Súčasťou výskumných pobytov je 
organizácia a účasť na odborných 
podujatiach a zbieranie primárnych 
a sekundárnych dát týkajúcich 
sa problematiky LPS, ktoré sú 
podkladom pri tvorbe publikačných 
výstupov projektu a odporúčaní 
pre prax a politiky EÚ. V druhej 
polovici projektu čakajú riešiteľov 
ďalšie výskumné pobyty v Rusku a 
na Ukrajine ako aj vydanie dvoch 
rozsiahlych medzinárodných 
projektových monografií. 

Partnermi projektu Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
sú University of National and 
World Economy, Sofia,  Bulharsko 
(koordinátor projektu); University 
of Lodz, Lodz, Poľsko; Institute 
of Economics and Industrial 
Engineering of the Siberian 
Branch of the Russian Academy 
of Sciences, Novosibirsk, Rusko; 
Novosibirsk State University, 
Novosibirsk, Rusko; Ternopil 
National Economic University, 
Ternopil, Ukrajina.
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