
 

   FONA  - Stratégia výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj Nemecka     
 
 
FONA je kľúčová stratégia, ktorú vytvorilo Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF), 
ktorá sa zameriava na 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja „Agendy 2030“ a riadi sa nasledujúcimi 
desiatimi princípmi: 
 
FONA je cielená, transparentná a overiteľná                                                                                                           

 
1. FONA definuje všeobecné strategické ciele,  na ktoré sa zameriavajú výskumné činnosti tak, aby 
významne prispeli k „Agende 2030“.  
Jednotlivé činnosti a akcie výskumu tvoria centrálny pilier a sú založené na konkrétnych krokoch a 
míľnikoch implementácie. FONA objasňuje, kde Nemecko už dosiahlo svoje ciele a kde je ešte potrebné 
vykonať úpravy. 
 
2. FONA financuje výskum, ktorý má politický a sociálny dopad. 
Nestačia iba vedomosti, je dôležité, aby sa tieto vedomosti implementovali a uplatňovali v koncepciách, 
technológiách, procesoch a obchodných modeloch, ako aj v právnych predpisoch Nemecka. Iba tak môžu 
mať vedomosti vplyv na trvalo udržateľný rozvoj v hospodárstve, politike a spoločnosti.  
 
3. FONA tvorí základ „zeleného reštartu“. 
FONA sa považuje za hnaciu silu inovácií v oblasti zručností, technológií a služieb pre ekologický rast. 
FONA poskytne nemeckej ekonomike podporu modernizácie pre jej opätovné spustenie po pandémii 
Covidu-19 tak, aby sa dokázala prispôsobiť budúcim trendom  „zelených trhov“ 
 
4. FONA revitalizuje Nemecko ako atraktívne obchodné miesto. 
Budúcnosť Nemecka, ako špičkového znalostného a obchodného uzla, spočíva vo vývoji technológií a 
sociálnych inovácií orientovaných na budúcnosť. Vďaka budúcim technológiám „Made in Germany“ 
vytvára Nemecko nové príležitosti pre prosperitu a zamestnanosť a súčasne zvyšuje svoju  ekonomickú 
a sociálnu odolnosť. 
 
5. FONA je európska. 
Stratégia FONA prináša európsky pohľad a zaväzuje sa k užšej spolupráci s  európskymi partnermi. 
Prostredníctvom  jednotných, koordinovaných opatrení sa dajú lepšie využívať výskumné zdroje 
v Európe, čo predstavuje významný prínos k ekologickému zameraniu Európskej komisie (EK). 
 
6. FONA je medzinárodná. 
Ciele „Agendy 2030“ si vyžadujú nové medzinárodné partnerstvá, v ktorých sa industrializujú, objavujú 
a rozvíjajú aj rozvojové krajiny a nesú tak spoločnú zodpovednosť za udržateľnú budúcnosť. Žiadna 
krajina nedokáže sama čeliť globálnym výzvam. Na ochrane našej planéty a jej zachovaní pre ďalšie 
generácie musíme pracovať spoločne na celom svete. 
 
7. FONA vytvára systémové riešenia. 
Izolované opatrenia v jednotlivých odvetviach na  ceste k udržateľnej spoločnosti nepomôžu. Sú 
potrebné systémové riešenia – napr. pre cirkulárnu ekonomiku a to sú  šetriace zdroje, pre energetickú 
revolúciu a pre udržateľnú mobilitu. Aby sa tento cieľ dosiahol, musia sa rovnocenne zohľadniť 
ekologické, hospodárske a sociálne záujmy spoločnosti. 
 
  



8. FONA je interdisciplinárna. 
Výskum  trvalej udržateľnosti v Nemecku je veľmi silný a rôznorodý. FONA ponúka strategický nástroj na 
prepojenie odborných znalostí, know-how, disciplíny a inštitucionálnych síl, spojením neuniverzitného a 
univerzitného výskumu. FONA je jedinečná medzinárodná stratégia financovania. 
 
9. FONA je transdisciplinárna. 
Zapojenie zainteresovaných strán z oblasti vedy, priemyslu a občianskej spoločnosti 
vo výskumných projektoch prispieva k lepšiemu systémovému porozumeniu. Na koncepcii výskumných 
projektov sa navyše už podieľajú zainteresované strany, ako sú miestne samosprávy, spoločnosti alebo 
mimovládne organizácie. FONA tak zaisťuje, aby sa výsledky výskumu uvádzali do praxe a aby výskum 
čerpal z odborných znalostí zainteresovaných strán. 
 
10. FONA oslovuje komunity a ľudí. 
FONA sa zameriava na účasť a výskum, ktorý je relevantný pre každodenný život. Vytvárajú sa 
experimentálne priestory v komunitách, kde sa inovatívne riešenia testujú lokálne v úzkom kontakte s 
občanmi. Týmto spôsobom  sa sprístupňujú miestne odborné znalosti vedeckej a výskumnej komunite 
a podporuje sa aktívnu účasť občanov na navrhovaní budúcich riešení pre trvalo udržateľný rozvoj 
hospodárstva a spoločnosti.    
 
 
Zdroj informácií: https://www.bmbf.de/de 
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