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Názov akcie: SMART CITIES AND COMMUNITIES – INFO DAY AND BROKERAGE EVENT  

Dátum: 12. 2. 2015 Miesto konania: Charlemagne Building 
 Účastníci: Lenka Múdra, Pavol Sabela 

 
PROGRAM:  

08:30 - 09:30 Registration  

09:30 - 09:50 Research and Innovation – building block of EU energy policy, THOMAS Gerassimos, 
Deputy Director-General, DG Energy  
 
09:50-10:00 Smart Cities and Communities – key initiative and the link with Covenant of Mayors, Civitas 
and Green Digital Charter, STRACHINESCU-OLTEANU Andreea, Head of Unit, DG Energy  
 
10:00-10:30 The H2020 - 2015 call for Smart Cities and Communities (SCC-001) and “Lessons learnt from 

last years’call’’, A.Kotronaros, DG Energy 

11:30-11:40 The Innovation and Networks Executive Agency, and its role in the implementation of Smart 
Cities & Communities projects, HAIGH Alan, INEA 
 
11:40-12:40 Presentations of the successful projects SCC1 2014 Questions and Answers  
 
GROWSMARTER Bartholmes Jens, DG Energy  
TRIANGULUM Valerie Bahr, Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ)  
REMOURBAN Sergio Sanz, CARTIF Centro Technologico 
 
12:40-13:00 Call for Smart Cities and Communities (SCC-003) and Q&A MIHAYLOV Svetoslav, DG CNECT  
 
Afternoon Session (Foyer of the Gaspari Room for SCC-001, Mansholt for SCC-003) 
 
14:15-18:00 Networking including separate stands for relevant interesting initiatives:  
- The EIP on Smart Cities and Communities  
- Covenant of Mayors  
- Civitas  
- Green Digital Charter 

 
Závery  

Andrea Strachinescu – Smart Cities and Communities  

A. Strachinescu vo svojej prezentácii predstavila výzvu Smart cities and communites. Jej cieľom je 

vytvoriť požiadavky, vytvoriť trhy, výzva je o mestách a komunitách. Zapojenie priemyslu je však 

výhodou. Výzva je zároveň prepojená s inými iniciatívami – Covenant of Mayors, Civitas, Green Digital 

Charter a CONCRETO.  

Okrem toho upozornila, že Horizont 2020 nie je jediným zdrojom financovania. Je možné využiť aj iné 

možnosti (iné programy EÚ, štrukturálne fondy alebo investičný fond) a upozornila, že potenciálni 
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uchádzači  majú stále ešte približne tri mesiace na podanie návrhu.  

V prezentácii pokračovala A. Kotronaros. Predstavila  „lessons learnt“ z výziev (SCC1) z minulého roka, 
z ktorých vyplýva, že dôležité je mať na pamäti tri veci – integráciu, reaplikáciu a rovnováhu. Toto by 
mali byť kľúčové slová pre každý návrh. 
 
Následne priblížila proces zhodnotenia návrhov. Minulý rok Európska komisia využila 8 expertov 

z expertnej databázy. Spomedzi týchto expertov bol zvolený spravodajca, ktorý zozbieral posudky 

jednotlivých expertov, ktorí sa neskôr stretli a týždeň diskutovali v Bruseli o podaných návrhoch.  

Návrh by sa mal dotýkať týchto oblastí:  

 Udržateľná mestská mobilita  

 Nulové alebo veľmi nízke energetické mestské územia resp. obvody 

 Integrovaná infraštruktúra  

Pre úspešnosť projektov je dôležitá tiež kombinácia troch kľúčových slov ale aj to, aby bola súčasťou 

návrhu projektu aj mapa zaznačujúca hranice dopadu projektu. Očakáva sa tiež, že projekty budú 

obsahovať 2-3 „nasledujúce mestá“, teda mestá, ktoré by mohli prebrať projekt a úspešne ho znovu 

aplikovať. Konzorciá by mali ďalej obsahovať aj zástupcov MSP, priemyslu, výskumnícku komunitu 

a zástupcov mestského plánovania.  

Ďalšie požiadavky na projekty sú tieto: 

 atraktívny biznis plán  

 jasné zdôvodnenie nákladov 

 financovanie aj z iných zdrojov, najmä súkromných  

 maximálne 150 strán na návrh (+prílohy) 

Boli ponúknuté tiež praktické rady pre žiadateľov: 

 informácie v návrhu by mali byť jednoduché, jasné a zrozumiteľné  

 je dobré používať tabuľky, grafy a obrázky  

 neprekračovať stanovený limit pre počet strán  

 rozpočet detailne popísať a vysvetliť  

 používať krátke zhrnutia  

Evaluačné kritéria sú nasledujúce:  

 Excelencia 

 Dopad 

 Kvalita a efektívnosť implementácie  

Termín pre podanie návrhu je 5.  máj 2015. Návrhy sa podávajú len elektronicky!  Rozpočet pre projekty 

je 107 180 000 EUR, čo znamená, že maximálne 5 projektov bude financovaných. Vyhodnotenie 

prebehne do 5. októbra.  
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Alan Haigh – Innovation and networks executive agency  (INEA)  

A. Haigh predstavil agentúru INEA, ktorá nahradila výkonnú agentúru Tent. Agentúra je zameraná na 

implementáciu a manažovanie projektov. Jej rozpočet je 33 miliárd EUR  a očakáva sa, že bude 

manažovať viac ako 2000 projektov do roku 2020. Dohľad nad agentúrou majú štyri generálne 

riaditeľstvá Európskej komisie (ENER, MOVE, RTD, CNECT). Agentúra je zapojená do programu Horizont 

2020, v rámci ktorého už otvorila výzvy v celkovej hodnote viac ako 400 miliónov EUR pre rok 2015 

(Smart cities and comunities – 106 miliónov, Low carbon energy – 313 ,miliónov EUR).  

Agentúra tiež poskytuje možnosť stať sa jedným z expertov. Podrobné informácie  je možné nájsť na 

stránke generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie.  

Bartholmes Jens - Grow smarter  

Ďalej bol predstavený  projekt s názvom Grow smarter, ktorý hľadá ďalších partnerov do tematických 

oblastí v rámci cieľov  energia/klíma a ekonomika/rast. V súčasnosti sú do neho zapojené tri mestá – 

Barcelona, Štokholm a Kolín a zameriava sa na 12 múdrych riešení (smart solutions), v týchto oblastiach: 

 Udržateľná mobilita 

 Nízkoenergetické obvody   

 Integrovaná infraštruktúra 

Tento projekt má už v súčasnosti 5 „nasledujúcich miest“, ktoré ho plánujú reaplikovať – Porto, Gratz,  

Valetta, Cork a Suceava. Mestá, ktoré by sa chceli zapojiť nájdu podrobné informácie na stránke eu-

smartcities.eu.  

Valerie Bahr - Triangulum projekt  

Cieľom projektu Triangulum je rozvinúť oblasti múdrych miest a uľahčiť reaplikáciu na ďalšie mestá. 

Projekt má 22 európskych partnerov a je založený na múdrych mestských plánoch.   Do projektu sú 

zapojené tri hlavné mestá – Eindhoven, Manchester a Stavanger. Projekt má aj tri „nasledujúce mestá“ – 

Praha, Sabadell aLeipzig.   Postupne boli predstavené  všetky tri hlavné mestá.  

Hlavné piliere sú: 

 Energia 

 Mobilita 

 ICT (informačné a komunikačné technológie) 

Niekoľko praktických rád pre projekty:  

 prepojiť oblasť energie a mobility a inteligentnou ICT infraštruktúrou 

 jasne definovať plány 

 silné zameranie na biznis model  

 ideálna veľkosť projektu je 100 000 – 1,3 miliónov obyvateľov 

 mať v teame osobu, ktorá sa v projektoch dobre vyzná a orientuje  

http://eu-smartcities.eu/
http://eu-smartcities.eu/
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Sergio Sanz – projekt Remourban 

Hlavným cieľom projektu Remourban je vývoj a udržateľný mestský model regenerácie, ktorý je 

postavený na zbližovaní  mobility, energie a ICT sektoru.  

Kľúčové koncepty projektu sú tieto: 

 je holistický a vysoko reaplikovateľný  

 zameraný na občanov 

 využíva spojenú transformáciu budov, energie, mobility a mestskej infraštruktúry  

Projekt sleduje vývoj v štyroch oblastiach: 

 inovácia aplikovateľných riešení a konceptov 

 identifikácia bariér (netechnických/právnych) 

 stratégia pre zapojenie občanov  

 inovatívny biznis model  

Do projektu je celkovo zapojených 22 partnerov. Zameriava sa na tri hlavné mestá – Valladolid 

v Španielsku, Nottingham vo Veľkej Británii  a Tepebasi/Eskisehir v Turecku. Má tiež dve „nasledujúce 

mestá“. Celkovo sa očakáva, že v rámci projektu bude ušetrených až 40% energie, 50% emisií CO2, 

zapojenie viac ako 14 tisíc občanov  a vytvorenie viac ako 180 pracovných miest. 

Tiež sa očakáva, že projekt: 

 podstatne zvýši používanie miestnych zdrojov energie  a jej efektívnosť 

 zrýchli rozvoj nových inovatívnych technológií 

 zlepší udržateľnosť mestskej dopravy 

 výrazne zredukuje emisie zo skleníkových plynov 

 zabezpečí ďalšiu aplikáciu modelu  

 povedie k udržateľným zmenám pomocou zapojenia občanov  

Ďalej boli požiadavky  vyplývajúce z „lessons learnt“: 

1. mestá ako partner v Horizonte 2020 by mali spĺňať niekoľko požiadaviek  - v rámci plánovania 

zapojiť odlišné oddelenia, poskytovať inštitucionálnu, technickú a finančnú podporu  

2. kľúčom projektu je integrácia  

3. dopady projektu – dôležité monitorovanie, zhodnotenie, rozširovanie a využitie  

4. komunikácia je veľmi dôležitá 

Svetoslav Mihaylov – Development of system standards for Smart cities and communities solutions 

Hovoril o princípoch vytváranie štandardov: 

 V prípade potreby vypracovať otvorené štandardy, ktoré by sa nemali neskôr meniť, aby: 

- požiadavky vertikálnej interoperability smerom k sektorovým systémom a mestským 

návrhom a službám boli dostatočne definované 
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- adaptácie mestských návrhov a služieb z mesta na mesto bola minimalizovaná 

 Horizontálna interoperabilita návrhov a služieb na vrchole mestskej platformy nie je na začiatku 

praktická. 

 Takto vytvorené štandardy by mohli vytvoriť „ľahkú“ centralizáciu programu prostredníctvom 

špeciálnych testov pre určenie zhody a súladu alebo prostredníctvom iných spôsobov 

certifikácie.  

Pre budúce konzorciá je dôležité aby: 

 spolupracovali  priemysel, mestá, obce a organizácie vyvíjajúce štandardy 

 spolupracovali na aktivitách v rámci prioritnej  oblasti mestskej platformy EIP on Smart cities and 

communities  

 spolupracovali  s projektmi vybranými v rámci SCC1   

Očakávaný dopad je nasledujúci:  

 zrýchliť rozvoj miest a obcí 

 otvoriť trh pre viacnásobných aktérov  

 medzinárodný dopad presahujúci Európu  

 redukcia nákladov  

V rámci výzvy je odhadovaný rozpočet 0,5 – 1 milión EUR. Termín pre podanie návrhu je 5.máj 2015. 

 

Prezentácie a linky:  
Všetky prezentácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze:  
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&eventcode=A2BB2E69-0D3D-13D9-
D927C5762E197D63&pg=events 
 

 Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&eventcode=A2BB2E69-0D3D-13D9-D927C5762E197D63&pg=events
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