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Špecifické výzvy na trhu inteligentných miest a regiónov na Slovensku

PROJEKTOVÁ 
ARCHITEKTÚRA

POLITICKÁ A TRŽNÁ 
SITUÁCIA

DOSTUPNÉ ZDROJE 
FINANCOVANIA

► Segmentácia SC&R trhu a zúčastnených strán
► Nedostatočná koordinácia vývoja SC&R programov na usmerňovanie finančných nástrojov 
► Nedostatok centralizovaného know-how o SC&R a financovateľných projektoch 
► Prebiehajúce komunálne a regionálne voľby počas projektu

► Nízka znalosť alternatívnych riešení financovania, vrátane finančných nástrojov
► Investície zvyčajne neodrážajú potreby mesta a regiónu, ale odvíjajú sa od dostupnosti poskytovaných 

grantov 
► Prekážky v získaní dlhodobého financovania pre menšie obce, ktoré vedú k nevyváženému rozvoju 

miest 
► Ťažkosti s identifikáciou realizovateľných obchodných modelov komplexných projektov SC&R na 

získanie návratnej formy financovania

► Nízka úroveň porozumenia integrovaným projektom SC&R a nedostatočná identifikácia dodatočných 
monetizačných modelov 

► Obmedzená kapacita a schopnosti na definovanie a realizáciu integrovaných, inovatívnych a trvalo 
udržateľných projektov SC&R 

► Nedostatok proaktivity zo strany verejných aktérov, čo vedie k nedostatku ponúk zo strany 
súkromného sektoru



Riešenie problémov na trhu - iniciatíva EIB SC&R na SK

✓ Zníženie skutočného a vnímaného rizika a neistoty investícií poskytnutím prístupu odborníkom z technickej, 
finančnej a regulačnej oblasti vo všetkých etapách projektov 

✓ Prilákanie dlhodobých investícií od finančných inštitúcií (banky, fondy) a súkromných investorov 

✓ Vývoj agregačného mechanizmu na vytvorenie bankových a realizovateľných investícií so zníženými 
transakčnými nákladmi 

✓ Poskytnutie technickej pomoci obciam s cieľom navrhnúť financovateľné, trvalo udržateľné (sociálne, 
hospodárske a environmentálne), integrované a inkluzívne projekty s cieľom použitia vhodných 
technologických "inteligentných" prvkov 

✓ Zvýšenie atraktívnosti finančných nástrojov na projekty vytvárajúce peňažné toky 

✓ Budovanie kapacít - podpora iniciatív SMART si vyžaduje zdroje, ktoré sú významné a často sa líšia od 
tradičných 

✓ Využitie finančných prostriedkov vrátane rámcového úveru, priamych a sprostredkovaných pôžičiek a 
investičných platforiem pre investície do inteligentných miest 



Detailné predstavenie projektu

VÝSTUPY

✓ Analýza hodnotenia trhu identifikujúca nedostatok finančných prostriedkov, kapacity a technickú pomoc na Slovensku 
vrátane bariér a hlavných aktérov

✓ Databáza integrovaných SC&R projektov s vhodnými obchodnými a monetizačnými modelmi, uplatniteľnými spôsobmi 
technickej pomoci, ktoré majú potenciál byť financované prostredníctvom finančných nástrojov

✓ Vytvorenie investičnej platformy s ohľadom na mechanizmus prelínania finančných nástrojov a grantov
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Metodológia a identifikácia SC&R projektov
SMART CITY PRINCíPY

➢ Prijatie komplexného prístupu k vymedzeniu vyvážených kritérií výberu 
SC&R na podporu komplexnosti konceptu a pokrytia 

➢ Hlavný cieľ bol zabezpečiť v súľad s cieľmi EIB, a aby neviedol k 
prílišnému zúženiu rozsahu potenciálnych projektov 

➢ Zamedzenie vylúčeniu životaschopných projektov a/alebo 
znemožnenie financovania potenciálnych platforiem od EFSI z dôvodu 
odlišných kritérií oprávnenosti 

➢ Definícia princípov a oblastí SC na vytvorenie katalógu integrovaných, 
riešiteľných, inkluzívnych a trvalo udržateľných riešení SC&R 

ZOZNAM SC&R PRVKOV A OBLASTÍ

KATALÓG SC&R PROJEKTOV



Kľúčové údaje

Zapojenie UPVII & 7 ministerstiev a 60 obcí/samosprávnych krajov

Zapojenie 38 súkromných zástupcov a 8 štátnych spoločností

Prijatie a konsolidácia viac ako 767 projektov z 33 obcí

Výsledkom hodnotenia bolo vyfiltrovanie 345 projektov S&R

266 projektov SC&R, ktoré preukázali dostatočnú úroveň informácií boli ocenené vo výške €568 mil.

Identifikovaná príležitosť financovania pomocou finančných nástrojov vo výške €246,5 mil.

Vytvorených 20 typov projektov SC&R, ktoré demonštrujú základ agregačného mechanizmu a škálovateľnosti

Vopred vybraných 35 SC&R projektov s potrebou ďalej analyzovať projektovú pripravenosť a finančnú architektúru

Identifikovaná potreba €11,4 mil. (berúc do úvahy minimálnu požadovanú sumu (2%)) na podporu ďalšieho rozvoja investičnej príležitosti s osobitnou technickou pomocou pri príprave 

projektov na etapu financovania



Hlavné zistenia
Príklady kategorizovaných SC&R projektov

Energetická efektívnosť
Inteligentné verejné osvetlenie

Revitalizácia verejných budov na inteligentné budovy

Multimodality a integrované dopravné systémy

Inteligentné parkovanie a správa verejných a súkromných parkovacích miest vrátane integrovaných parkovacích systémov (aplikácia)

Cyklotrasy a alternatívna dopravná infraštruktúra

Správa údajov a infraštruktúra

Projekty verejnej dopravy a údržby vrátane revitalizácie miest a vozidiel, čistých a udržateľných dopravných prostriedkov či 
integrovaných platobných systémov

Verejné služby (e-government) Integrovaná mestská karta spojená s identifikáciou občana

Správa verejného priestranstva Revitalizácia verejných priestorov vrátane parkov alebo športových a voľnočasových priestorov

Zdravie, šport, voľný čas a podnikateľský ekosystém
Elektronické zdravotníctvo, infraštruktúra pre šport a voľný čas

Podpora podnikateľského ekosystému, najmä mladých sociálne zameraných firiem

Budovanie komunít a sociálneho začlenenia Budovanie domovov pre seniorov, podporných programov pre starších ľudí vrátane sociálnych domov, nových zariadení zdravotnej 
starostlivosti a monitorovania zdravotného stavu seniorov

Životné prostredie Odpad a vodné hospodárstvo

Cestovný ruch Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry, digitalizácia, mobilná aplikácia, návštevnícka karta, dostupnosť informácií

Vzdelávanie Rekonštrukcia a revitalizácia vzdelávacích inštitúcií vrátane zavádzania nových spôsobov výučby



Kľúčové poznatky
SÚKROMNÝ SEKTOR

► Súkromné subjekty prejavili silný záujem byť súčasťou vznikajúceho 
trhu inteligentných miest a regiónov. Zároveň môžu poskytnúť inovatívne 
riešenia na uspokojenie dopytu na trhu.

► Súkromné zainteresované strany, obzvlášť väčšie subjekty, majú za cieľ 
pôsobiť skôr ako podporovatelia než ako príjemcovia.

► V prípade vyjadreného záujmu o to, stať sa príjemcom, súkromný sektor 
zároveň uviedol potrebu dodatočného mechanizmu financovania, 
ako sú napríklad sprievodné grantové schémy s finančnými inštitúciami.

► Mnohí predstavitelia súkromného sektora sa už nachádzajú v procese 
identifikácie trhov s pilotnými projektmi, avšak i naďalej dbajú o to, 
aké informácie sa zdieľajú, vzhľadom na to, že trh je v rannej fáze.

► Následné rokovania s konkrétnymi podmienkami by sa mali uskutočniť 
s cieľom získať podklady k projektom.

► Súkromný sektor má záujem o všetky oblasti SC&R s e-mobilitou a 
ekologickými dopravnými prostriedkami, verejným osvetlením a 
ochranou životného prostredia, ktoré májú najväčší presah.

VEREJNÝ SEKTOR

► Celkovo existuje veľa projektov, ktoré sa môžu transformovať na 
"inteligentné" investície s technickou pomocou z hľadiska projektovej 
koncepcie, technickej špecifikácie, finančnej architektúry a budovania 
kapacít.

► Väčšina miest predložila rozsiahle podklady k projektom, ktoré je 
potrebné podrobnejšie analyzovať na základe širokých kritérií SC&R -> 
kritériá EIB sa musia rozšíriť, aby sa nevylúčili perspektívne projekty s 
obmedzenými údajmi.

► Rozvinuté a realizované projekty jednotlivých miest/SGR často odrážali 
otvorené grantové schémy, a nie ich individuálne potreby.

► Mnohé mestá pracujú na svojich SC stratégiách, na ktorých vymenúvajú 
koordinátorov, ako napríklad Bratislava, Nitra, Kežmarok a iné. Napriek 
tomu sme sa stretli s nízkym porozumením toho, čo je definované pod 
záštitou Inteligentne miesto.

► Existuje zoznam menších obcí s potrebami financovania, ako sú 
Kežmarok, Žarnovica, Pezinok, Levoča, Topoľčany, Žiar nad Hronom a 
Šaľa, ktoré predstavili projekty s možnosťou uplatnenia dlhodobých 
sprostredkovaných riešení.

► Je dôležité poskytnúť technickú pomoc pre obce a samosprávne regióny 
s cieľom navrhnúť a rozvinúť "inteligentné" investície/projekty.



Cesta vpred a odporúčania

✓ Vytvorenie koordinačného mechanizmu slúžiaceho ako „One stop shop“ 

✓ Podpora zvyšovania informovanosti o projektoch inteligentných miest a finančných nástrojoch 

✓ Poskytnutie technickej pomoci pre finančné a technologické aspekty obciam s cieľom navrhnúť 
financovateľné (z pohľadu bánk) projekty 

✓ Zvýšenie príťažlivosti finančných nástrojov pre projekty vytvárajúce peňažné toky zmiešaním finančného 
informačného systému s grantmi 

✓ Vytvorenie agregačného mechanizmu na vytvorenie bankových a realizovateľných investícií 

✓ Budovanie kapacít - školenia a semináre na zvýšenie povedomia o rôznych príležitostiach 

✓ Podpora pri príprave investičných stratégií na zavedenie inteligentných riešení pre mestá a regióny

✓ Hodnotenie navrhovaných projektov a súlad projektov s investičnou stratégiou mesta 



Zuzana Nehajova  
InnovEYtion Hub Leader

Tel      +420 223 335 616 
Mobil  +420 735 729 400 
Email:  zuzana.nehajova@cz.ey.com

Ďakujem vám za pozornosť!


