
smart regions.



V rámci operačného programu Efektívna verejná správa 
pripravujeme výzvu na smart regióny, v rámci ktorej plánujeme 

najprv podporiť vyššie územné celky a následne pripravíme 
výzvu pre mestá, obce a mikroregióny



cieľ.

Cieľom výzvy je prispieť k 
transformácii slovenských 

regiónov na moderné 
európske regióny, ktoré 
poznajú svoje potreby, 

vnímajú svetové trendy, 
implementujú SMART politiky 
a riešenia, fungujú efektívne a 

orientujú sa na potreby a 
problémy občanov. 

 



your 
logo

Priority 
výzvy pre regióny

Analýza, plánovanie, tvorba koncepcie, aktualizácia 
stratégií, podpora implementácie, zapojenie miest a 
obcí. 

smart koncepcia & smart 
implementácia

Analýza a nastavenie organizačného a procesného 
fungovania vyšších územných celkov. Podpora pri 
obnove a zavádzaní systémov manažérstva kvality a 
lepšia kontrolná činnosť. 

organizačná a procesná 
optimalizácia
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Nastavenie výzvy: 1. 
SMART
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01 Analýza potrieb
V kontexte kompetencií kraja s ohľadom na 
SMART, zmapovanie technologických 
riešení, analýza dát, demografická predikcia 

04 Strategické plánovanie
Podpora vybudovania interných kapacít na 
strategické riadenia a plánovanie na úrovni 
kraja. 

02 SMART koncepcia
Vypracovanie smart koncepcie pre región 
ale aj mestá, obce a mikroregióny v území. 
Vrátane zásobníka projektov!  

05 Digitálne inovácie
Podpora nasadenia aplikácií a 
elektronických riešení, ktoré prispejú k 
tvorbe SMART regiónu a jeho smart 
manažmentu.  

03 Aktualizácia stratégií
Na základe odporúčaní SMART koncepcie 
sa budú môcť aktualizovať strategické 
dokumenty kraja. Môžu tiež vznikať nové 
strategické dokumenty. 

06 Open/big data
Tvorba, zber, zverejňovanie a 
vyhodnocovanie dát, ktoré tvoria mestá a 
obce. Vybudovanie spôsobilosti pre dátovú 
analytiku. 
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Nastavenie výzvy:
2. organizácia a procesy
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01 Optimalizácia organizácie
Analýza organizačného nastavenia subjektu 
vrátane subjektov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Návrh optimálneho nastavenia 
a podpora implementácie. 

03 Optimalizácia procesov
Analýza existujúcich procesov a návrh 
nových procesov s orientáciou na riešenie 
problémov občanov. Tvorba úradov 
schopných reagovať na problémy a 
požiadavky obyvateľov. 

02 Riadenie kvality
Zavedenie alebo obnovenie (udržanie) 
certifikovaného systému riadenia kvality 
(napr. Systém manažérstva kvality v zmysle 
ISO 9001, EFQM, CAF a podobne) 

04 Lepšia kontrola
Vykonanie kvalitatívnej zmeny vnútorného 
kontrolného systému úradu samosprávneho 
kraja vrátane organizácií v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti vykonávajúce 
činnosti v súlade s legislatívou 
vymedzeným kompetenčným rámcom 
územnej samosprávy
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Smart regióny 
a mestá

Výzva mestá a obce

1Q-2Q 2019

Otvorená pre mestá a obce

Mestá, obce a mikroregióny sa môžu 
zapojiť aj do VÚC projektov

časový
harmonogram
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3Q 2018

Výzva VÚC

Otvorená pre 7 regiónov

Predpoklad spustenia projektov 4Q
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kontakt
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online

www.reformuj.sk

facebook/efektivnaverejnasprava

sekretariat.opevs@minv.sk



ďakujem.


