JAVNI POZIV
ZA ODDAJO PREDLOGOV IN ZAMISLI V OKVIRU PROJEKTA MS4FUTURE
I. IZHODIŠČE
Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: MO MS), skupaj s Pomurskim tehnološkim
parkom, v letu 2018 nadaljuje z aktivnostmi v okviru pobude Murska Sobota 4 Future (Murska
Sobota za prihodnost), ki temelji na štirih osnovnih stebrih, in sicer urbanih inovacijah, novi
urbani identiteti, urbanem dialogu in urbanih projektih. Njen glavni namen je v vsakdanje
delovanje mesta in občine vpeti inovativnost in tehnologije, pri čemer daje poudarek proaktivni
vključenosti občanov ter občank in podjetij ter drugih organizacij iz širše regije.
Zametki projekta MS4Future so se pojavili že pred nekaj leti, prvi večji dosežek pa predstavlja
vzpostavitev sistema Avant2GO, ki omogoča souporabo električnih vozil, v letu 2016. Murska
Sobota je z omenjeno urbano inovacijo, tj. izkoriščanjem ekonomije delitve, ki velja za enega
največjih svetovnih trendov, postala drugo mesto v državi s ponudbo tovrstne dejavnosti in
stopila na pot razvojne konkurenčnosti v širši regiji.
Izvrstna geostrateška lega, neokrnjena narava in varno okolje so nezanemarljive prednosti
območja občine, hkrati pa so ključne vrednote prizadevanja za razvoj, napredek in trajnost, zato
jih je treba negovati, za kar pa je treba posebno pozornost nameniti tudi upoštevanju potreb in
želja tako ljudi kot podjetij in drugih organizacij, ki živijo in poslujejo v mestu in njegovi širši
okolici.
Pomurski tehnološki park v sodelovanju z MO MS v ta namen objavlja natečaj, s pomočjo
katerega spodbuja sodelovanje fizičnih ter pravnih oseb iz širše regije pri začrtanju razvojne poti
mesta in občine, in sicer z izpostavitvijo izzivov ter problemov in predvsem ponudbe (avtorskih)
inovativnih rešitev, tudi že obstoječih, izzivov ter problemov skupnosti.
Vse prejete ter zbrane predloge in zamisli bo po zaključku natečaja obravnavala posebna
komisija in izmed njih izbrala najprimernejšo, ki bo predstavljena na letni konferenci in pilotsko
izvedena s pomočjo sofinanciranja s strani MO MS.
II. RAZPISOVALEC
Razpisovalec Javnega poziva za oddajo predlogov in zamisli v natečaju v okviru projekta
MS4Future (v nadaljevanju: Javni poziv) je Pomurski tehnološki park, v sodelovanju z MO MS.
III. NAMEN
Namen Javnega poziva je nabor predlogov in zamisli s ponudbami rešitev stvarnih izzivov ter
problemov, ki obstajajo na območju MO MS in se hkrati nanašajo na izhodiščna področja,
povezana s tematiko Pametnih mest.
MO MS stremi k vzpostavitvi platforme za povezano ter sistematično sodelovanje z občani ter
občankami, podjetji ter nevladnimi organizacijami in bo po zaključku natečaja s pomočjo

posebne komisije obravnavala vse prejete predloge, jih podrobno analizirala in izmed njih izbrala
najprimernejšega.
Izbrani najprimernejši predlog bo predlagan za pilotsko izvedbo, ki jo bo MO MS sofinancirala v
višini 10.000 EUR, prav tako pa ga bo avtor slavnostno predstavil na letni konferenci, ki bo
potekala predvidoma meseca septembra 2018.
IV. POGOJI
Za sodelovanje v Javnem pozivu morajo biti izpolnjeni sledeči pogoji:
 prijavitelji so lahko fizične osebe in pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki,
gospodarske družbe, agencije, društva, inštituti, zavodi …);
 sprejemljivi so samo predlogi in zamisli s ponudbami rešitev stvarnih izzivov ter
problemov, ki obstajajo na območju MOMS;
 predlogi in zamisli s ponudbami rešitev stvarnih izzivov ter problemov se morajo nanašati
na sledeča izhodiščna področja in podpodročja, povezana s tematiko Pametnih mest:
o pametna družba/skupnost:
 izobraževanje 21. stoletja;
 vključujoča družba;
 spodbujanje ustvarjalnosti.
o pametno gospodarstvo:
 podjetništvo in inovativnost;
 produktivnost;
 medsebojna povezanost lokalnega in globalnega.
o pametno okolje:
 zelene zgradbe;
 zelena energija;
 zeleno urbano načrtovanje.
o pametno upravljanje mesta:
 omogočanje politike povpraševanja in ponudbe;
 transparentnost in odprti, javnosti dostopni podatki;
 informacijsko-komunikacijska tehnologija in e-sistemi.
o pametno bivanje:
 kulturna raznolikost in zadovoljstvo;
 varnost;
 zdravje.
o pametna mobilnost:
 mešani modalni dostop;
 čiste in nemotorizirane alternative;
 integrirana informacijsko-komunikacijska tehnologija.
Če bo za pilotsko izvedbo izbrana Vloga za prijavo, oddana s strani prijavitelja, ki je fizična oseba,
bo za sofinanciranje moral registrirati svoje podjetje, katero je lahko upravičenec sredstev.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelji lahko svojo popolno izpolnjeno Vlogo za prijavo oddajo osebno v tajništvo
Pomurskega tehnološkega parka ali jo pošljejo po pošti na naslov Plese 9 A, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji morajo na kuverto, ki vsebuje Vlogo za prijavo, dopisati pripis »NE ODPIRAJ! – Vloga
na natečaju MS4Future.«.
Vse Vloge za prijavo bodo obravnavane kot zaupne.
VI. ROK
Štejejo se vse Vloge za prijavo, prispele v tajništvo Pomurskega tehnološkega parka do vključno
ponedeljka, 2. julija 2018, do 15. ure.
VII. KRITERIJI IN MERILA
Strokovna komisija bo Vloge za prijavo ocenila z dodeljevanjem števila točk po kriterijih in
merilih, ki so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju.
KRITERIJ/MERILO

Ustreznost rešitve

Realnost izvedbe

Inovativnost
Reference
predlagatelja

OPIS
TOČKOVANJE
Predlagana rešitev je ustrezno predstavljena in se dotika
razpisanih (pod)področij, pogojev in aktualnih problemov,
prisotnih na območju MO MS. Poleg skladnosti s cilji
0–5 točk
razpisa izkazuje tudi dodano vrednost in sinergijske učinke,
ki presegajo sedanjo prakso.
Predlagana rešitev je vsebinsko in finančno izvedljiva:
 Medsebojna
povezanost/logičnost
med
utemeljitvami, cilji, rezultati …
 Izvedljivi,
konkretni
in
merljivi/določljivi
(ne)posredni učinki predlagane rešitve.
 Predlagane aktivnosti so izvedljive in primerne za
doseganje načrtovanih rezultatov.
 Predvideva koristi za občane ter občanke in
0–10 točk
gospodarsko ter naravno okolje MO MS.
 Mogoče jo je izvesti v predvidenem časovnem
okvirju.
 Ocenjena je višina potrebnih sredstev za izvedbo
predlagane rešitve, navedeni so viri financiranja …
 Stroški so upravičeni in primerni za doseganje
načrtovanih rezultatov (razmerje stroški/koristi).
 Je trajnostno naravnana.
Predlagana rešitev je popolnoma nova, že obstaja v praksi
(koncept, prototip …) ali je bila že izvedena in je potrebna
0–10 točk
zgolj njena adaptacija.
Upoštevajo se usposobljenost, pretekle izkušnje,
zmogljivost, število partnerjev, kakovost in ustreznost
0–10 točk
partnerstva …

Vpliv na
gospodarski razvoj

Vpliv na družbo

Vpliv na okolje

Predlagana rešitev predvideva pozitivne multiplikacijske
učinke na območju MO MS, kot so npr.:
 Ustanovitev novih podjetij ter drugih organizacij.
 Pritegnitev tujih investitorjev.
 Ohranjanje in pojav novih prostih delovnih mest.
 Izboljšanje povprečja kazalnikov poslovanja.
 Ipd.
Predlagana rešitev predvideva pozitivne multiplikacijske
učinke na območju MO MS, kot so npr.:
 Zmanjšanje ravni brezposelnosti.
 Zmanjšanje števila prometnih nesreč.
 Skrajšanje časa opravljanja javnih storitev.
 Boljši izkoristek urbanega prostora.
 Lažja dostopnost.
 Izboljšanje splošnega počutja.
 Ipd.
Predlagana rešitev predvideva pozitivne multiplikacijske
učinke na območju MO MS, kot so npr.:
 Zmanjšanje količine škodljivih delcev v zraku.
 Varstvo narave.
 Ipd.
Skupaj:

0–5 točk

0–5 točk

0–5 točk

50 točk

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.p-tech.si, in sicer najkasneje 30 dni po preteku
roka za oddajo Vlog za prijavo.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da kot zmagovalne ne izbere nobene Vloge za prijavo.
VIII. DODATNE INFORMACIJE
Kontaktna oseba za vse dodatne informacije glede Javnega poziva je Grega Konkolič in sicer po
elektronski pošti na elektronskem naslovu grega@p-tech.si.

Murska Sobota, 15. maj 2018

PRILOGE:
 Vloga za prijavo

