Maribor, 20. februar 2017

Zadeva: Poziv občinam k sodelovanju v interesni skupini mest projekta GrowSmarter

Spoštovane, spoštovani,
Vabimo vas, da s priloženim vprašalnikom izrazite vaš interes za sodelovanje v interesni
skupini mest projekta GrowSmarter. V želji, da bi omogočili sodelovanje v interesni skupini
večjemu številu občin (na voljo je še 10 mest za vso Evropo), smo se z vodilnim partnerjem
dogovorili za možnost vključitve SOS v interesno skupino kot združenja oz. hub. V kolikor
želite sodelovati, kot vam predstavljamo v nadaljevanju, vas prosimo, da do 22.2. izpolnite
prijavnico in jo podpisano in žigosano pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Na kratko o projektu:
GrowSmarter: preoblikovanje mest za pametno, trajnostno Evropo
(http://www.grow-smarter.eu/home/)
Glede na hitro urbanizacijo sveta morajo mesta postati »pametna«, da bodo sposobna
odzivati se na potrebe državljanov in zmanjševati vplive na okolje. GrowSmarter združuje
mesta in industrijo pri vključevanju in implementaciji '12 pametnih mestnih rešitev" na
področjih energetike, infrastrukture in prometa, da bi tako zagotovili drugim mestom
spoznanja in izkušnje o tem, kako te rešitve delujejo v praksi in omogočili možnosti za
replikacijo. Ideja projekta je ustvariti pripravljeni trg za te pametne rešitve za podporo rasti
in prehod na pametno, trajnostno Evropo. 12 orodij se implementira v 3 mestih, ki jih v
projektu imenujejo svetilniki, to so Stockholm, Köln in Barcelona. Izmenjava znanja in prenos
je ključnega pomena za uspeh GrowSmarter, zato trem mestom »svetilnikom« sledi in
pozorno spremlja njihove aktivnosti še 5 mest »sledilcev«, to so Valetta, Suceava, Porto, Cork
in Graz.
Projekt GrowSmarter je bil eden od treh projektov, izbranih med več kot 19 vlogami za
podporo Evropske komisije v prvem razpisu za "pametna mesta in skupnosti" v okviru
programa Obzorje 2020.
Trenutno projekt GrowSmarter, širi izkušnje in išče 20 mest, ki jih bodo vključili v aktivnosti
projekta v obliki interesne skupine mest.

Člani, ki pripadajo tej skupini bodo imeli priložnost pozorno spremljati dejavnosti projekta
na naslednji način:


Sodelovanje za krepitev zmogljivosti / študijski obiski v mesta »svetilnike«.



Prejemanje vseh podrobnih informacij glede izvajanja aktivnosti teh mest.



Dostop do službe za pomoč za vsa vprašanja v zvezi s pametnim razvojem mest.

Doslej so se povabilu že odzvalo mest:
1. Alba Iulia, Romunija

6. Reykjavik, Islandija

2. Cascais, Portugalska

7. Sant Cugat, Španija

3. Lens, Francija

8. Trondheim, Norveška

4. Ludwigsburg, Nemčija

9. Southend-on-Sea, Velika Britanija

5. Murcia, Španija

10. Vejle, Danska

SOS se je povezal z vodilnim partnerjem (ICLEI) in dogovoril, da se v primeru interesa občin
članic lahko vključi kot združenje ali hub. Na ta način, lahko omogočimo več zainteresiranim
občinam, ki jih morda zanima le posamezno področje, da pridobijo nova znanja ter izkušnje,
ki jih bodo kasneje preko SOS oz. projektne pisarne, ki jo vzpostavlja SOS v sodelovanju s
FLAPAX pospeševalnikom za pametna mesta, delile z drugimi občinami v Sloveniji. Na ta
način se lahko vključijo tudi manjše občine, ki niso mesta, saj so posamezne rešitve v mnogih
pogledih uporabne tudi za te.
V kolikor se iz posamezne občine zanimate za pridobitev novih znanj ter se želite udeležiti
študijskih ekskurzij, vas vabimo, da do srede, 22.2. izpolnite priloženo prijavnico z
vprašalnikom. Vprašalnik je v angleškem jeziku, kot je tudi komunikacija v okviru projekta,
zato smo ocenili, da je vprašalnik nesmiselno prevajati, saj je aktivno znanje angleščine pogoj
za sodelovanje.
Naslednja študijska ekskurzija je predvidena 25-27 aprila v nemški Köln. Do leta 2019 bo
sledilo še šest ekskurzij, po dve v vsako izmed mest »svetilnikov«, torej Stockholm, Köln in
Barcelona. Udeležba na ekskurzijah bo brezplačna.
SOS bo glede na število zainteresiranih občin in glede na število prijavljenih na posamezno
ekskurzijo zainteresirane občine sproti obveščal o možnostih udeležbe. V primeru, da bo
število mest za posamezno ekskurzijo omejeno, bomo morali občine izbrati na Sekretariatu
SOS, pri tem pa bomo upoštevali vsebino vaše prijavnice.
V kolikor potrebujete dodatne informacije, sem vam na voljo sasa.kek@skupnostobcin.si.
Vljudno vabljeni k sodelovanju in lep pozdrav.
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