DOHODA O SPOLUPRÁCI

Hlavné mesto SR Bratislava
h H BRATISLAVA

P^in^a^iálne námestie 1, 814 99 Bratislava

■■ ■ ■

Zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom

Kempelenov inštitút inteligentných technológií
■ ■ ■

n la p

■

■ ■

Nivy Tower Mlynské Nivy II. 18890/5 821 09 Bratislava
Zastúpená: prof. Ing. Mária Bieliková, generálny riaditeľ

(ďalej tiež „zmluvné strany“)

uvedomujúc si postavenie Bratislavy ako akademického, vedeckého a výskumného centra
krajiny a záujmového združenia právnických osôb KInIT ako poprednej výskumnej inštitúcie
prepájajúcej akademickú a podnikateľskú sféru s cieľom Inovácií,
vedome si potreby vzájomnej podpory, účinnej spolupráci a spoločných krokov pri tvorbe
lokálneho Inovačného ekosystému s dôrazom na rozvoj aplikovaného výskumu a spolupráce
medzi podnikateľským sektorom a samosprávou,
snahou spolupráce je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a efektívne reagovať na výzvy
a príležitosti spojené s hospodárskymi, technologickými a spoločenskými zmenami
21.storočia,
s cieľom spoločným úsilím vytvárať z Bratislavy príjemné miesto pre život a atraktívnu
destináciu pre študentov, študentky, vedcov, vedkyne, výskumníkov, výskumníčky,
podnikateľov, podnikateľky a vysokokvalifikovanú pracovnú silu,
zdôrazňujúc význam prijímania rozhodnutí založených na faktoch, najnovších vedeckých
poznatkoch a objektívnych dátach,

sa partneri dohodli na nasledovnom:

Článok I.
1.

Predmetom tejto dohody je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri všestrannom
rozvoji inovačného ekosystému, podpory spolupráce akademického sektora
s podnikateľským sektorom a rozvoji aplikovaného výskumu v oblasti umelej
inteligencie v strategických doménach udržateľnej mobility, adaptácie na zmenu klímy,
digitalizácie a zdravia obyvateľov s cieľom napĺňať potenciál Bratislavy ako
atraktívneho a udržateľného miesta pre život.

článok II.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú presadzovať spoločné záujmy, vyvíjať úsilie, investovať
finančné prostriedky a spoločne sa zapájať do relevantných projektových výziev
vedúcich k rozvoju postavenia Bratislavy ako centra vedy, výskumu a inovácií
európskeho významu, s osobitným zreteľom na efektívne reformné zámery v rámci
Plánu obnovy a rozvoj integrovaných investícií v rámci programového obdobia 2021 2027.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri tvorbe a realizácii projektov zameraných
na podporu výskumu, vývoja a inovácií a na podporu aplikácie a prenosu vedeckých
poznatkov do praxe.
3. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnej propagácii, budovania značky Bratislavy ako
inovatívneho mesta a záujmu udržať a prilákať vysokokvalifikovanú pracovnú silu.

Článok III.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si spoločne stanovili napĺňanie týchto cieľov:
-

prehlbovanie spolupráce medzi samosprávou, akademickým a podnikateľským
sektorom,

-

rozvoj spoločných aktivít zameraných predovšetkým na výskum a inovácie,

-

podpora excelentnej vedy vrátane prilákania a udržania špičkového výskumného
talentu,

-

pilotné testovanie a implementácia technologických inovácií v živom mestskom
prostredí prostredníctvom mestského laboratória.

Článok IV.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať najmä formou:
-

spoločnej investičnej činnosti a využívania externých zdrojov financovania,

-

experimentálneho testovania a overovania vedeckých teórií, technológií
a postupov v živom mestskom prostredí,

-

prípravy a realizácie integrovaných rozvojových projektov a aktivít,

-

spoločných komunikačných aktivít,

-

organizovania spoločných odborných podujatí,

-

vzájomnej výmeny skúseností,

-

zapájania študentov a odborných pracovníkov do vzájomných aktivít podľa
aktuálnych možností a priorít.

Č lá n o k

v.

1. Zm luvné strany poverujú dohľadom nad plnením dohody:
-

Hlavné m esto SR Bratislava
splnom ocnenec pre inovácie, inovacieíS bratislava.sk

-

K em pelenov inštitút inteligentných technológií:
vedecký riaditer, research@ kinit.sk

Č lá n o k VI.

a.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zm luvných strán ju m ôže
písom ne vypovedať i bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednom esačná
a začne plynúť prvým dňom m esiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písom ná
výpovecf doručená druhej zm luvnej strane.

2.

Zm eny a doplnky tejto dohody sú m ožné len po dohode zm luvných strán a vo form e
písom ného dodatku.

3.

Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zm luvná strana obdrži dva
rovnopisy.

4.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom a zm luvným i stranam i
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je j zverejnenia na w ebovom sídle Hlavného
m esta SR B ratislavy podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. O bčiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k inform áciám a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
inform ácii) v z n e n í neskorších predpisov.

Bratislava, 14.09. 2021

Za hlavné m e sto SR
Bratislava

M a tu s V allo

Z a K em pelenov in štitú t inteligentných

p rof. Ing. M á ria B ie lik o v á , PhD .

