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Dôvodová správa 
 
Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo v spolupráci s Európskou agentúrou pre rozvoj 
kreatívneho priemyslu KEA a  Birmingham City University projektový zámer „Urban 
Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“/ 
„Mestské dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“ 
v rámci 2. výzvy programu Interreg Europe. Projektový zámer bol sekretariátom programu 
schválený dňa 13.12.2016. 
 
Program medziregionálnej spolupráce Interreg Europe 2014 – 2020 sa špeciálne zameriava 
na vytváranie sietí medzi miestnymi a regionálnymi verejnými orgánmi a jeho cieľom je 
identifikovať, analyzovať, rozširovať a prenášať osvedčené postupy a skúsenosti s politikami 
v konkrétnej oblasti za účelom zlepšenia účinnosti miestnych politík a programov 
regionálneho rozvoja. Umožňuje regionálnym a miestnym verejným orgánom a iným aktérom 
regionálneho významu po celej Európe vymieňať si postupy a predstavy o tom, ako fungujú 
verejné politiky, a tak nájsť riešenia na problémy a zlepšovanie svojich stratégií pre vlastných 
občanov. Výsledkami projektov je najmä integrovanie a uplatnenie skúseností získaných 
v rámci spolupráce do príslušných politík na miestnej, regionálnej alebo národnej 
úrovni. 
 
Projekt „Urban Manufacturing“ vychádza zo strategických cieľov hlavného mesta Bratislava 
v oblasti posilnenia vitálneho podnikateľského prostredia, aktívnej podpory budovania 
vedomostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky ako aj malých a stredných podnikateľov, 
vrátane start-upov. Mesto považuje túto oblasť za kľúčovú z hľadiska udržateľnosti rastu 
ekonomiky a zamestnanosti v budúcnosti.  
 
Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2010 – 2020 (strategická 
téma rozvoja B. Znalostná ekonomika) a Regionálnou inovačnou stratégiou (RIS3) BSK  
na obdobie 2014 – 2020.  
 

Projekt prispeje k výmene skúseností medzi partnerskými mestami a regiónmi s cieľom 
zlepšiť politiky v oblasti podpory inovačnej infraštruktúry (napr. inkubátory, technologické 
informačné centrá, výskumné centrá). Výsledkom bude vytvorenie regionálneho akčného 
plánu, ktorý prispeje k posilneniu „spúšťačov“ inovácií potrebných na zvýšenie 
inteligentného, trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu partnerských miest, zamestnanosti a 
kvality života. 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing – 
Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“/ „Mestské dielne 

– Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“ 

 

Celkovým cieľom projektu Urban Manufacturing je zabezpečiť podporu a rozvoj inovačnej 
infraštruktúry.   

Špecifické ciele projektu: 

- Vytvorenie vhodnej politiky za účelom prepojenia (sieťovania) kreatívnych a 
inovatívnych priestorov v centre mesta a prímestských oblastiach, ktorá prispeje 
k vyváženému mestskému rozvoju a budovaniu inovačných komunít. 

- Zmapovanie existujúcich dodávateľských reťazcov pre tvorivé priestory a zoskupenia 
(klastre a združenia) s cieľom navrhnutia inovatívnych služieb a produktov. Projekt sa 
zameria na podporu rastu malých a stredných podnikov (MSP) v zadefinovaných 
prioritných sektoroch, akými sú progresívne materiály, biomedicínske odvetvia, zelená 
ekonomika (RIS3). Preskúma sa, akým spôsobom možno zhodnotiť kreatívne a 
inovatívne priestory nachádzajúce sa v meste pre vytváranie nových inovácií 
prospešných pre rozvoj bratislavských malých a stredných podnikov. 

 
Prínosy projektu pre mesto: 

1. Bratislava bude benefitovať zo skúseností a znalostí európskych partnerov v rámci 
podpory vedomostnej spoločnosti a napĺňania idey Smart City.  

2. Systematické zlepšovanie rozsahu služieb pre rozvoj znalostnej ekonomiky v meste, 
najmä podpora rozvoja spolupráce vysokých škôl a výskumných inštitúcií  
s ekonomickými subjektmi, napomáhanie vytváraniu strategických partnerstiev. 

3. Budovanie pozície a posilňovanie vnímania Bratislavy ako prestížnej lokality  
pre investície v oblasti strategických služieb. Hlavné mesto by mohlo projektový zámer 
využiť pre lepšie zhodnotenie priamych zahraničných investícií v Bratislave. 

4. Rozšírenie doteraz poskytovaných služieb hlavného mesta v oblasti podpory 
podnikania. 

5. Možnosť refundovať mzdové náklady na súčasných a nových zamestnancov  
na oddelení OSAP, ktorí pracujú na agende podpory podnikania a SMART CITY,  
vo výške 85 % z ERDF a zvýšenie ich odbornosti tým, že sa priamo zúčastnia 
všetkých aktivít projektu. 

 
Úlohy mesta Bratislava v projekte: 

 Zapojenie lokálnej skupiny kľúčových aktérov (stakeholderov), ktorá bude aktívne 
participovať na projekte (prevádzkovatelia vedeckých a technologických parkov, 
podnikateľské inkubátory, inovačné centrá). 

 Identifikovanie osvedčených postupov na regionálnej úrovni. 

 Absolvovanie študijných ciest zameraných na spoznávanie osvedčených postupov  
z praxe a úspešných politík. 

 Vytvorenie tzv. „Policy clinic“ – ktorá bude riešiť aktuálne výzvy v partnerských 
mestách. 

 Absolvovanie bilaterálnych partnerských stretnutí – kritický pohľad na každý plán  
pod dohľadom expertov. 



 Vytvorenie regionálneho akčného plánu, ktorý poskytne informácie o tom, ako sa budú 
implementovať skúsenosti získané zo spolupráce, určuje povahu činností, ktoré sa majú 
realizovať, ich časový rámec, účastníkov, náklady a zdroje financovania so zreteľom  
na ďalšie financovanie cez zdroje EŠIF. 

 Monitorovanie napredovania akčného plánu, aby sa určil vplyv spolupráce. 

 
Bratislava je administratívnym, ekonomickým, kultúrno-spoločenským a vedecko-
výskumným centrom Slovenska. Miestna ekonomika je kľúčovým faktorom v slovenskej 
ekonomike. Napriek tomu čelí mnohým výzvam, medzi ktoré patrí podpora znalostne 
založenej ekonomiky, zhodnotenie kreatívneho a inovačného potenciálu a posilnenie lokálnej 
produkcie. Odpoveďou na tieto výzvy je jednotný koncepčný prístup k riešeniam 
podporujúcich klastrovanie miestnej ekonomiky a transfer inovácií do praxe s následným 
ekonomickým zhodnotením.   
 
V rámci projektu sa navrhuje zamerať úsilie smerom  k zhodnoteniu dvoch lokalít: Mlynská 
Dolina a Patrónka, kde je koncentrácia vedecko-technologického a univerzitného potenciálu 
Bratislavy najvyššia. V lokalite Patrónka je už teraz sústredených cca 70% výskumných 
kapacít Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave. V lokalite Mlynská dolina sú sústredené 
fakulty Univerzity Komenského s prírodovedným zameraním a kľúčové fakulty Slovenskej 
Technickej Univerzity relevantné pre aplikované informačno-komunikačné technológie. 
V danej lokalite sa nachádza aj projekt FabLab Bratislava, ktorého je mesto aktívnym 
partnerom.  
 

Vedúci partner projektu: Birmingham City University (Anglicko) 

Partneri projektu:  

- mesto Birmingham (Anglicko) 
- mesto Lisabon (Portugalsko) 
- Agentúra pre ekonomický rozvoj „Fomento San Sebastian“ (Španielsko) 
- Región Lazio (Taliansko) 
- mesto Záhreb (Chorvátsko) 
- mesto Vilnius (Litva) 
- Agentúra na podporu podnikania, Kranj (Slovinsko) 

Odbornú podporu prevzala Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu KEA, ktorá 
bola pri zrode EÚ programu Kreatívna Európa. 

 
Trvanie projektu: 03/2017 - 02/2022 (5 rokov).  
 
Rozpočet projektu: 142 318 €/ 5 rokov (celé obdobie trvania projektu).  
Miera financovania: 85% zdroje EÚ, maximálna výška spolufinancovania zo strany hlavného 
mesta: 15%,  t.j. 21 347,70 €.  
 
Uvedené finančné prostriedky sú zahrnuté v schválenom rozpočte hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2017-2019. 
 
Vzhľadom na podmienky oprávnenosti výdavkov v rámci programu Interreg Europe, náklady 
na mzdy zamestnancov pracujúcich na projekte budú refundované vo výške 85 % z ERDF.  



Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ   
konaného dňa 30.1.2017 

___________________________________________________________________________ 
 
 
k bodu 2 
Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing – Stimulating 
Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ / „ Mestské dielne – Stimulácia 
inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“ 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie Informáciu o schválení projektového zámeru „Urban 
Manufacturing – Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ / „ Mestské 
dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“ 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 7 , proti: 0, zdržal sa: 3   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 30.1.2017 
 
 


