Digitalizácia a inovácie

Formulovaná vízia
Bratislava je mesto príležitostí, ktorému sa však zatiaľ
nepodarilo naplno rozvinúť potenciál v oblasti inovácií
a využiť prítomnosť kľúčových hráčov z ekonomického
a výskumného sveta. Práve vytvorenie prepojeného
otvoreného inovačného ekosystému umožní mestu
čeliť komplexným výzvam a hľadať súbory riešení
v 21. storočí. Mestá sú svojou veľkosťou ideálne na
testovanie a prinášanie inovácií do bežného života.
Ich menší administratívny aparát a blízkosť k obyvateľkám
a obyvateľom umožňuje flexibilnejšie reagovať a vytvárať

zmysluplné spolupráce založené na spoločných potrebách
a cieľoch. Rôznorodosť kompetencií mesta umožňuje
poskytovanie komplexných služieb obyvateľkám
a obyvateľom, ktoré by mali reflektovať úroveň moderných
miest a očakávaní nastavených súkromným sektorom.
Kvalitné mestské služby sú postavené na otvorených
a modulárnych digitálnych technológiách, ktoré reflektujú
potreby a trendy ich užívateľov a umožňujú a podporujú
rozhodovanie na základe dát „evidence-based policy“.

Štruktúra cieľov a opatrení

Špecifický cieľ
Zmena, ktorú chceme dosiahnuť

Merateľný ukazovateľ výsledku  
Premenná, ktorá opisuje žiadanú zmenu stavu

Opatrenie
Aktivita, ktorá vyvoláva zmenu smerom k špecifickému cieľu

Zvýšenie miery digitalizácie
služieb a procesov mesta s cieľom
zvýšenia kvality výkonu a zníženia
operatívneho zaťaženia zamestnancov.  

• nárast počtu užívateľov a podaní cez digitálne
služby   
• porovnanie nákladov na služby  
• počet mestských organizácií, ktoré sa zapojili
a služby, ktoré dostali vs cena, ktorú zaplatili
(predpokladom je, že pri použití knižnice budú
vynaložené prostriedky efektívnejšie použité
a mesto a jeho organizácie dostanú väčšiu
hodnotu

Digitalizácia mesta – elektronické služby a mestských
organizácií

V rámci digitalizácie agendy
mesta je základným stavebným
prvkom pre implementáciu inovatívnych riešení spolupráca s
partnermi

•
•
•
•

počet pilotných projektov   
preinvestovaná suma  
počet tematických oblastí – zapojené oddelenia  
počet implementovaných technológií

Mestské laboratórium

•
•
•
•

spoločné zrealizované projekty  
objem financovania  
počet partnerov zapojených v aktivitách   
rôznorodosť partnerov zapojených
v aktivitách na základe tematických oblastí
inteligentnej špecializácie

Bratislavská inovačná agentúra  
• vytvorenie združenia právnických osôb so zastúpením
samosprávy (Bratislava a BSK), podnikateľského
a akademického sektora  
• definícia vízie, spoločných cieľov a aktivít v definovaných
oblastiach  
• financovanie   
• komunikácia

• stabilný počet študentov na VŠ   
• záujem medzinárodných firiem
a vysokokvalifikovanej pracovnej sily
o pôsobenie v Bratislave

Vytvorenie komunikačnej stratégie zameranej na
kvalifikovanú pracovnú silu a pôsobenie rýchlorastúcich
podnikov v Bratislave – previazané aj na mestské
laboratórium a Bratislavskú inovačnú agentúru

• rastúci počet užívateľov digitálnych služieb   
• vyššia interakcia online  
• spokojnosť užívateľov

Zmena legislatívy pri komunikácii so štátom   

• rastúci počet užívateľov digitálnych služieb   
• vyššia interakcia online  
• spokojnosť užívateľov

Zmena legislatívy v daňových otázkach   

• rastúci počet užívateľov digitálnych služieb   
• vyššia interakcia online  
• spokojnosť užívateľov

Zavedenie agile prístupov a design thinking metodológie

Využívanie mID riešenia na verifikáciu a autentifikáciu

Vytvorenie moderného mestského konta a portálu, kde
bude prebiehať oficiálna komunikácia medzi mestom a jeho
obyvateľmi v súlade s platnou legislatívou

