„Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja“
Zmluva o NFP č. Z314011Q371

SMART KONCEPTY V MANAŽMENTE MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA
Hlavnou aktivitou projektu sú Procesy, systémy a politiky. Hlavná aktivita bude realizovaná počas 24 mesiacov.
Skladá sa z 3 podaktivít:
1.1) Monitoring aktivít územnej samosprávy mesta Trenčín bude pozostávať z analýzy cieľov verejných politík,
obsahu realizovaných verejných politík a analýza obsahov regulačných rámcov.
1.2) Hodnotenie a analýza bude pozostávať z hodnotenia aktivít mesta Trenčín, analýza dopadov aktivít mesta,
hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu), hodnotenia miery
napĺňania cieľov verejných politík a rozsahu verejných politík (primeranosť).
1.3) Návrh riešení bude pozostávať z návrhu Koncepcie zapojenia smart prvkov v rámci optimalizácie verejných
politík s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb občanovi.
Hlavná aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov verejnej správy prostredníctvom implementácie smart
konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pre tvorbu lepších verejných politík vo všetkých
oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy mesta Trenčín prostredníctvom monitoringu a analýzy verejných
politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení na ich optimalizáciu s cieľom skvalitnenia a dostupnosti verejných
služieb.

OBLASTI ZAMERANIA
Na realizácii projektu sa budú podieľať experti z 10 oblastí, ktorí vytvoria formou analytických a metodických
materiálov a formou konferencií, informačných seminárov, diskusných klubov či prednášok predstavia
predstaviteľom verejnej správy, samosprávy, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti partnera projektu Mesta
Trenčín, mimovládnym organizáciám a širokej verejnosti budú šíriť informovanosť a rozvíjať spoluprácu v oblasti
smart city a smart regiónu. Oblasti zamerania projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oblasť 1 - Smart city a Smart región
Oblasť 2 - Smart inovatívna správa
Oblasť 3 - Smart ekonomika
Oblasť 4 - Smart zdravotné a sociálne služby
Oblasť 5 - Smart energetika a smart budovy
Oblasť 6 - Smart verejná infraštruktúra a doprava
Oblasť 7 - Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva, odpadového hospodárstva a
environmentálnej infraštruktúry
Oblasť 8 - Smart výchova a vzdelávanie
Oblasť 9 - Dostupnosť a využitie dát pre smart rozhodovanie a manažment
Oblasť 10 - Smart koncepty financovania

Z pohľadu kvality verejnej politiky v oblastiach smart skvalitníme proces tvorby a implementácie verejnej
politiky, procesov a systémov samosprávy, pričom mimovládne organizácie a občania budú mať možnosť
participovať na ich príprave a experti na zavedení inovatívnych prvkov, opatrení a odporúčaní do ich aplikácie.
Predpokladáme, že samospráva bude v oblasti smart poradenstva fungovať efektívnejšie, optimálnejšie,
motivačnejšie, priateľskejšie a transparentnejšie k jej užívateľom. V oblasti Smart city a Smart región ako
integrujúci koncept lokálneho a regionálneho rozvoja v rámci spracovania dokumentov regionálneho rozvoja
v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja, Koncepcie mestského rozvoja MVDaV a Zákona o podpore
NRO. Smart city a Smart región ako koncepty integrujúce inovácie technologické, inštitucionálne, spoločenské,
behaviorálne a environmentálne. Hybné sily rozvoja mesta a regiónu, úloha verejného sektora a osobitne samospráv
v príprave a implementácii stratégií smart rozvoja. Územné partnerstvá a partnerstvá verejného a súkromného
sektora, participácia verejnosti ako východiská tvorby a implementácie smart stratégií. V oblasti Smart inovatívna
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správa mesta a regiónu ako kľúčový fenomén efektívnosti smart riešení, smart rozvojové stratégie ako nástroje
manažmentu fungovania a rozvoja mesta a regiónu, smart prístupy k rozhodovaniu a účasti verejnosti na ňom.

Smart ekonomika ako jej príspevok k ekonomike mesta a regiónu a úloha verejnej správy a samosprávy v jej
rozvoji, smart intervencie verejnej správy do samoregulačných mechanizmov lokálneho a regionálneho trhu a trhu
práce. Smart zdravotné a sociálne služby pre zdravé a kohézne komunity miest a regiónov. V Smart energetike
a smart budovy ako kľúčové oblasti technologických inovácií pre zvýšenie kvality a efektívnosti fungovania mesta
a regiónu. V oblasti Smart verejná infraštruktúra a doprava mesta a regiónu ako oblasti inovatívnych intervencií
verejného sektora s využitím smart riešení, ďalej Smart riešenia v oblasti zásobovania obyvateľstva,
odpadového hospodárstva a environmentálnej infraštruktúry ako súčasť smart konceptov rozvoja a integrálna
súčasť efektivizácie fungovania mesta a regiónu. Smart výchova a vzdelávanie, budovanie ľudských kapacít pre
implementáciu stratégií smart rozvoja a osobitne pre smart ekonomiku, dostupnosť a využitie dát pre smart
rozhodovanie a manažment mesta a regiónu a ich rozvoj s akceleračnou úlohou IKT v implementácii smart
riešení. Poslednou oblasťou riešenia expertov partnera projektu Slovak Smart City Cluster ako odborného
garanta je oblasť Smart koncepty financovania implementácie rozvojových stratégií, inovatívne nástroje
financovania, smart investičné platformy, viaczdrojové financovanie, účasť súkromného sektora.
Výstupy hlavnej aktivity projektu sú tvorené súčtom čiastkových výstupov podaktivít 1.1 - 1.3 a sú merané
prostredníctvom merateľných ukazovateľov.
P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1
P0587 Počet zrealizovaých hodnotení, analýz a štúdií – 10
P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít – 20
P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS - 10
P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev – 1

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu: 397 686,07 EUR
NFP 95%z COV na realizáciu aktivít: 377 801,77 EUR
Vlastné zdroje 5% z COV na realizáciu aktivít projektu: 19 884,30 EUR
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