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Informácia o zapojení zapojenia mesta Bratislavy do projektu v rámci výzvy CENTRAL 
EUROPE, Priorita 1– Uľahčenie inovácií v Strednej Európe  

 
Program CENTRAL EUROPE  je programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu 
medzi krajinami Strednej Európy v oblasti zlepšenia inovácií, dostupnosti a životného 
prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti a príťažlivosti svojich miest a regiónov. 
 
Cieľ projektového zámeru: 
 
            Mesto by sa zapojilo do projektového konceptu " SMART i.e.- SMART Education 
and Training Research Network for Innovation and Entreprenership in Sustainable Emerging 
Economic Sectors", ktorého cieľom je  prispieť k podpore a rozvoju talentovaných a 
perspektívnych začínajúcich podnikateľov (start-ups) z oblastí s vysokým rastovým 
potenciálom a pridanou hodnotou kreatívneho priemyslu, ekologického priemyslu a 
environmentálnych technológií.  
 
Špecifickými cieľmi projektu sú:  poskytnúť regionálne a  medzinárodné školenia určené pre 
začínajúcich podnikateľov a prispieť k vytvoreniu siete kompetenčných SMART centier, 
ktorých úlohou je poskytovať školenia a poradenstvo. 
 
 
Z toho úlohy mesta Bratislava, v projekte: 
1. Príprava projektu 
2. Projektový manažment 
3. PR a diseminácia 
4. Vytvoriť sieť kompetenčných centier (SMART points) v Strednej Európe 
5. Rozvoj transnacionálneho školenia prostredníctvom SMART centier, pre inovatívne 
podniky. 
6. Vytvorenie transnacionálneho SMART kampusu. 
7. Vytvorenie spoločnej stratégie rozvoja kompetenčných centier a vytvorenie a schválenie 
spoločného akčného plánu.  
 
Prínos pre mesto: 
 
Mesto bude ťažiť zo skúseností a znalostí európskych partnerov v progresívnych 
ekonomických oblastiach, ako aj v oblasti inovačného a podnikateľského rozvoja a rozvoja 
kompetenčných centier, ako aj z on-line školiaceho nástroja určeného pre nádejných 
podnikateľov a talenty (SMART site). 
 
Trvanie projektu:  30 mesiacov 
 
Na výzvu bude poskytnuté minimálne 22,5 mil. EUR zo zdrojov ERDF. Z toho tento projekt 
vychádza na 2 344.600 EUR. 
 
Pre mesto Bratislava vychádza rozpočet na 163.800 EUR. 
 
Max. výška spolufinancovania: 15% / 24.570 EUR/ 
 



Spolufinancovanie mesta bude riešené prostredníctvom miezd zamestnancov, ktoré sú 
vyplácané bez ohľadu na schválenie projektu, a ktorých časť bude následne refundovaná zo 
strany Európskej komisie. 

 


