NEZISKOVÉ ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB
NON-PROFIT ASSOCIATION OF LEGAL ENTITIES

MISIA ZDRUŽENIA
MISSION OF THE ASSOCIATION

Podporiť reálnu dostupnosť implementácie konceptu
smart/rozumných miest a regiónov pre prax rozvoja
všetkých miest a regiónov v súlade s ich špecifickým
potenciálom, potrebami a ekonomickými
možnosťami.
Supporting real affordability of the smart city/region concept for
implementation practice in all cities and regions in the harmony with their
specific potentials, needs and economic possibilities.,

ROZUMNÉ MESTÁ A REGIÓNY
SMART CITIES AND REGIONS

Visible and invisible elements and ties
Viditeľné a neviditeľné prvky a väzby
Inteligentné zdravotné
a sociálne služby

Inteligentná
spoločnosť

Inteligentná
energetika
Inteligentné budovy

Inteligentná
doprava
Inteligentné
domácnosti

Digitálny trh

Inteligentné
vzdelávanie

JADROVÝ KONCEPT A HYBNÉ SILY JEHO REALIZÁCIE CORE
CONCEPT AND ITS REALISATION DRIVING FORCES

Obyvatelia, aktívni
občania, nevládne
organizácie a
nadšenci
Subjekty mestskej a
regionálnej
ekonomiky,
producenti
a poskytovatelia
služieb

Štátna správa, orgány
sektorálnej správy

Samospráva mesta ako
jadra mestského regiónu

Susediace
a spolupracujúce
obce a ich
samosprávy

Samospráva regiónu

Vzdelávacie a
výskumné inštitúcie

CIELE ZDRUŽENIA
ASSOCIATION GOALS
PODPORA SUPPORT

propagácia a zvyšovanie povedomia
o koncepte Smart City PR and
awareness rising

SPOLUPRÁCA COOPERATION
s orgánmi štátnej správy
a samosprávy pri príprave
relevantných právnych noriem with
governmental and governance structures in
legal and institutional development

PREPÁJANIE
INTERLINKING verejnoprávnej,
samosprávnej, akademickej a
komerčnej sféry v oblasti Smart City of
public, self-governmental, academic
and business sectors

SÚČINNOSŤ SYNERGY
s inými organizáciami
a záujmovými združeniami
s obdobným predmetom činnosti with
other organisations, interest groups

ČO PONUKAME - AKTIVITY ZDRUŽENIA
WHAT DO WE OFFER – ASSOCIATIONS ACTIVITIES
•

vytvorenie platformy na zdieľanie skúseností, všeobecne akceptovaných
štandardov a praktík ako aj výziev, ktorým čelia profesionáli v oblasti Smart
City prostredníctvom:
– rozvoja a podpory vhodných, certifikačných schém pre oblasť Smart City.
– iniciovanie diskusií s príslušnými subjektmi, inštitúciami a orgánmi
zapojenými do prípravy, implementácie a vymožiteľnosti príslušných
právnych predpisov a regulačného rámca a aktívnej účasti na tejto
diskusii.
– Podpora a spolupráca s univerzitami, strednými školami, odbornými a
výskumnými inštitúciami na realizácii výskumných a vývojových aktivít
vrátane experimentálnej činnosti.

ČO PONUKAME - AKTIVITY ZDRUŽENIA
WHAT DO WE OFFER – ASSOCIATIONS ACTIVITIES
•
•
•

•

Inicovanie dialógu s orgánmi verejnej správy, zástupcami mimovládnych
organizácií a obchodných komôr
podpora na prax orientovaného výskumu, vývoja a inovácií pre zvýšenie
konkurencieschopnosti miest a mestských regiónov v oblasti Smart City,
podpora komunikácie medzi podnikateľskými, verejnoprávnymi,
samosprávnymi a neziskovými organizáciami propagácia konceptu
Smart City a jeho jednotlivých oblastí, prednášková a publikačná
činnosť,
spolupráca a podpora členov Združenia v oblasti marketingu, získavania
a triedenia informácií, vzdelávania, spoločných ekonomických aktivít

ČO PONUKAME - AKTIVITY ZDRUŽENIA
WHAT DO WE OFFER – ASSOCIATIONS ACTIVITIES
•
•
•
•
•

podpora členov resp. spoločná príprava projektov
pracovanie analýz, prieskumov trhu, konkurenčného prostredia a
vyhodnocovanie ekonomických a sociálnych dopadov inovácií
príprava odborných stanovísk a posudkov
nadväzovanie a rozvoj stykov s podobnými inštitúciami v zahraničí
spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy na území
Slovenskej republiky a v zahraničí pri rozvoji a podpore
výskumných, vývojových a podnikateľských aktivít svojich členov a
na realizáciu rozvojových plánov dotknutých orgánov štátnej správy
a samosprávy.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami
We are looking forwad to cooperating with
you
www.smartcluster.sk

