Maribor, 22. oktober 2020

VSEM OBČINAM
Vabilo na predstavitev projektnih idej za razpis pametna mesta in skupnosti
3. november 2020, Zoom ob 12.00 uri
Spoštovane, spoštovani,
Upoštevajoč številne pozive občin, da Skupnost občin Slovenije zavzame neke vrste vlogo
moderatorja pri aktivnostih oblikovanja konzorcijev na napovedan razpis Ministrstva za javno
upravo za pametna mesta in skupnosti, smo se na skupnem sestanku z Združenjem mestnih
občin Slovenije dogovorili za izvedbo predstavitvenega dogodka projektnih idej. Namen
dogodka je prepoznati sorodne projektne predloge in dati priložnost vnaprejšnjim dogovorom
glede konzorcijev s ciljem, da občine med seboj ne tekmujejo, temveč se dopolnjujejo in
sodelujejo.
Dogodek bomo izvedli na daljavo v dveh korakih:
1. Vabimo občine, ki imajo že izoblikovano projektno idejo in se prepoznavajo kot nosilke
konzorcija, da v 10-minutnih predstavitvah (5 min za samo predstavitev in 5 min za
V&O) svoje ideje predstavijo drugim občinam. Prijavite se tukaj, rok za oddajo prijave
k predstavitvi je do torka, 27. oktobra 2020.
2. Vabimo vse občine, da se seznanite s pobudami in možnostmi vključitve v konzorcije.
Udeležba je za vse občine brezplačna. Prijavite se lahko od 28.oktobra na tej povezavi,
do takrat vas prosimo za rezervacijo termina v koledarju.
Zavedamo se dejstva, da posamezna podjetja prepoznavajo najavljen razpis kot poslovno
priložnost in prav je, da spodbujamo dobre rešitve, ki so plod slovenskih raziskovalno
razvojnih pobud. Kadrovskega deficita na področju digitalnih znanj se zaveda tudi
Ministrstvo za javno upravo, zato so predvideli kot upravičen strošek tudi strošek svetovanja
od dneva objave razpisa naprej. Ne glede na to, izpostavljamo, da so k predstavitvam vabljene
občine in ne podjetja.
Z namenom doseganja trajnostne digitalne preobrazbe Slovenskih občin in mest, ki daje
prednost odprtim in povezljivim rešitvam in orodjem, bosta SOS in ZMOS podpisala skupno
izjavo, s katero dajeta državi, občinam in podjetjem smernice za odprti, sodelovalni in
povezovalni prihodnji digitalni razvoj, ki temelji na standardih podprtih s strani EU.
Udeležba je za vse občine brezplačna, prijave so obvezne. Vljudno vabljeni!
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