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JASPERS

Joint Assistance to Support Projects in European

Regions

Nezávislá poradenská služba pre poskytovanie technickej 

asistencie pri príprave kvalitných veľkých projektov 

financovaných z EŠIF (>50 miliónov eur)
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JASPERS: Kto sme?

Distribution of active assignments by 

sector as of 31 May 2017 
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Smart Development Division

• Školstvo

• Veda, výskum, inovácie

• Informačné a

telekomunikačné technológie

• Zdravotníctvo

• Urbánny rozvoj

• Inteligentná špecializácia

• Smart Cities



Dôvody pre podporu rozvoja inteligentných 

miest v strednej a východnej Európe

Veľká investičná medzera v regiónoch strednej a východnej Európy a 

výrazné nedostatky v technických kapacitách miest a obcí

Absorpčná kapacita miest a regiónov by mala byť posilnená, aby sa 

podarilo udržať a prilákať investície a ľudský kapitál

Ekonomický rozvoj založený na inováciách by sa mal rozšíriť aj v 

regiónoch mimo hlavného mesta



Hodnotenie inteligentných miest v EÚ

Oblasti, ktoré sme 

posudzovali v našom modeli: 

• Ekonomika

• Mobilita

• Životné prostredie

• Bývanie

• Verejná správa

• Spoločnosť
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Region Smart Economy Smart Environment Smart Governance Smart Living Smart Mobility Smart People Smart City
Bratislavský kraj 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nitriansky kraj -47.6% 2.6% 3.7% -15.5% -40.5% -63.7% -40.5%

Trnavský kraj -47.2% -11.9% 3.7% -15.5% -40.5% -63.7% -42.1%

Trenciansky kraj -47.4% -22.7% 3.7% -15.5% -40.5% -63.7% -43.5%

Banskobystrický kraj -40.9% -12.4% 3.8% -20.1% -59.6% -68.6% -46.4%

Zilinský kraj -40.8% -16.9% 3.8% -20.1% -59.6% -68.6% -46.9%

Kosický kraj -54.1% -12.4% -1.1% -17.9% -57.6% -70.8% -50.4%

Presovský kraj -54.1% -18.0% -1.1% -17.9% -57.6% -70.8% -51.0%

Helsinki-Uusimaa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Päijät-Häme -19.7% 3.3% 0.5% -7.2% -13.1% -18.8% -9.6%

Varsinais-Suomi -20.4% 3.5% 0.5% -7.2% -13.1% -18.8% -9.7%

Kanta-Häme -22.0% 3.4% 0.5% -7.2% -13.1% -18.8% -10.0%

Kymenlaakso -22.2% 3.4% 0.5% -7.2% -13.1% -18.8% -10.1%

Etelä-Karjala -22.3% 3.4% 0.5% -7.2% -13.1% -18.8% -10.1%

Åland -26.5% 5.3% 6.5% -1.1% -61.4% -21.9% -12.7%

Keski-Suomi -28.7% 5.5% 0.4% -4.9% -35.9% -24.0% -13.5%

Etelä-Pohjanmaa -28.3% 2.7% 0.4% -4.9% -35.9% -24.0% -13.9%

Satakunta -28.8% 2.7% 0.4% -4.9% -35.9% -24.0% -14.0%

Pohjanmaa -29.0% 2.7% 0.4% -4.9% -35.9% -24.0% -14.1%

Pirkanmaa -27.8% -0.1% 0.4% -4.9% -35.9% -24.0% -14.4%

Pohjois-Pohjanmaa -16.1% 4.6% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.5%

Pohjois-Karjala -16.2% 3.8% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.6%

Keski-Pohjanmaa -17.2% 3.8% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.8%

Kainuu -17.2% 3.8% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.8%

Etelä-Savo -17.2% 3.8% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.8%

Lappi -17.4% 3.8% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.8%

Pohjois-Savo -16.7% 3.1% 0.5% -9.3% -49.2% -28.6% -14.9%

Regionálna medzera: 

porovnanie Slovenska s Dánskom



Medzera v inteligentnom rozvoji medzi 

hlavným mestom a regiónmi na Slovensku



Zdroje financovania v miestnych 

samosprávach v strednej a východnej Európe

• Miestne samosprávy v 

strednej a východnej 

Európe využívajú viac 

vlastné zdroje 

financovania a štrukturál-

ne fondy EÚ v porovnaní 

s priemerom EÚ. 

• Zároveň, miera externého 

financovania miestnych 

samospráv v strednej a 

východnej Európe je 

marginálna v porovnaní s 

priemerom EÚ



Gdańsk
Česká republika

Maďarsko

Poľsko

Slovensko

Mestá a regióny, ktoré sú predmetom 

iniciatívy EIB/JASPERS

Prešov
Nitra

Debrecen

Kaposvár

Plzeň

South Moravian reg.

Kujawsko-Pomorskie reg.

Iniciatíva EIB JASPERS na podporu 

inteligentných miest a regiónov



Ciele iniciatívy:

Zanalyzovať stav inteligentného rozvoja miest/regiónov vo 

vybraných oblastiach a procesy, ktoré môžu prispievať 

inteligentnému rozvoju v týchto mestách a regiónoch

Zhodnotiť medzeru v inteligentnom rozvoji miest/regiónov 

vo vybraných oblastiach v porovnaní so želaným stavom a 

rozvinutými príkladmi zahraničnej prace s cieľom 

identifikovať možnosti ďalšieho rozvoja

Pomôcť mestám a regiónom pri nastavení budúceho 

rozvoja a poskytnúť odporúčania pri príprave stratégií 

inteligentných miest a regiónov

Ciele iniciatívy EIB/JASPERS



Predbežné výsledky iniciatívy: 

Výzvy a medzery inteligentného rozvoja vo V4

Spôsoby implementácie a financovanie

Integrované urbánne plánovanie a verejná správa

Sociálna 

infraštruktúra Engergetika Mobilita
Odpadové a vodné 

hospodárstvo

ICT and R&D 

infraštruktúra



ĎAKUJEM!

Peter Balík 
P.Balik@eib.org
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