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Uvod

Digital Cities Challenge (DCC) odnosno „Izazov za digitalne gradove“ je inicijativa
pokrenuta u listopadu 2017. godine u okviru COSME programa usmjerenog malom i srednjem 
poduzetništvu te predstavlja zajedničku inicijativa Europske komisije i Europskog odbora regija, 
savjetodavnog tijelo EU-a koje zastupa interese europske regionalne i lokalne samouprave.

Cilj inicijative je pomoći 15 europskih gradova da korištenjem naprednih tehnologija 
unaprijede usluge koje pružaju svojim građanima. Vjeruje se da će time uključeni gradovi potaknuti 
ekonomski rast, stvaranje novih radna mjesta i povećati kvalitetu života i rada na njihovim 
područjima. Pomoć će se ostvariti putem praktičnih treninga, umrežavanja i stručne savjetodavne 
podrške u želji realizacije digitalne transformacije regionalnih i lokalnih poslovnih procesa i usluga
koje javna tijela pružaju građanima i gospodarstvu.

Grad Rijeka je početkom siječnja 2018. godine podnio prijavu za sudjelovanje u DCC 
inicijativi na čemu su ga podržali lokalni partneri: Sveučilište u Rijeci, StepRi - Znanstveno 
tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, Smart Ri d.o.o., Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, 
Riječka razvojna agencija Porin, Visoka poslovna škola PAR, Narodno učilište Rijeka, Udruga 
Mipro, CTK – Centar tehničke kulture Rijeka, Centar za inovacije i poduzetništvo CIP PAR. 
Početkom ožujka 2018. godine dobivena je potvrda Europske komisije da je temeljem prijave na 
natječaj Grad Rijeka izabran kao jedan od 15 gradova od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države 
članice.

Navedeni program započeti će sredinom svibnja 2018. godine te je u 100% iznosu 
financiran EU sredstvima. Grad Rijeka će dobiti besplatnu tehničku pomoć i  besplatne 
savjetodavne usluge relevantnih stručnjaka za područje digitalne transformacije, pristup alatima, 
inovativnim treninzima i edukaciji te povezivanje s drugim naprednim gradovima u Europi. Pored 
navedenog, vjerujemo da će sudjelovanje u DCC inicijativi omogućiti Gradu Rijeci dodatni pristup 
izvorima sufinanciranja konkretnih projekata u području unaprjeđenja koncepta pametnog grada.

Sudjelovanjem u inicijativi Grad Rijeka se obvezuje, u suradnji s najširom javnosti, 
akademskim i privatnim sektorom, izgraditi i usvojiti gradske politike vezane za digitalnu 
transformaciju.

Zbog navedenog, nužno je do 15.03.2018. Europskoj komisiji dostaviti: 

1. Odluku o sudjelovanju Grada Rijeke u Digital Cities Challenge inicijativi 

2. Odluku o imenovanju tri osobe koje će Grad Rijeku predstavljati u sklopu inicijalnih 
aktivnosti inicijative koje započinju radnim sastancima koji će se održati u Brusselesu 
od 16. do 17.05.2018.:

 Voditelj projekta, osoba iz redova zaposlenika Grada Rijeke;
 Predstavnik akademske zajednice;
 Predstavnik poslovne zajednice.

Zavod za informatičku djelatnost predlaže da predstavnik akademske zajednice bude:

Prof. dr. Zlatan Car, profesor na Sveučilištu u Rijeci. Doktorirao je na Sveučilištu 
Kobe u Japanu gdje je kasnije završio poslijediplomski studij. Dr. Car je objavio više od 100 
znanstvenih radova te ima veliko iskustvo vođenja nacionalnih i međunarodnih istraživačko-
razvojnih projekata sufinanciranih sredstvima europskih fondova. Dr. Car dobitnik je 
Nacionalne nagrade za znanost Republike Hrvatske u 2016. godini te je član nadzornog 
odbora društva Smart RI d.o.o. koje je Grad Rijeka osnovao u cilju vođenja inovacijskog 
klastera  poslovnih subjekata koji će u narednom periodu razvijati proizvode u području 
istraživanja i razvoja koncepata pametnih gradova.



Zavod za informatičku djelatnost predlaže da predstavnik poslovne zajednice bude:

Mr.sc. Damir Medved, glavni konzultant i menadžer odjela prodaje novih područja 
društva Ericsson Nikola Tesla d. d. Gospodin Medved ima više od 28 godina iskustva u 
telekomunikacijama i razvoju softvera, posebno u području širokopojasnih komunikacijskih 
sustava i različitim operativnim sustavima potpore poslovanju. Član je uprave društva Smart 
Ri d.o.o., riječkog centra kompetencije za pametne gradove u kojem društvo Ericsson 
Nikola Tesla  ima jednu od ključnih suradničkih uloga u više projekata. Glavni istraživački 
interesi su mu u domeni ekosustava pametnih gradova, umjetne inteligencije i 
socioekonomskog utjecaja novih tehnologija u suvremeno društvo. Trenutno sudjeluje u 
pripremi i realizaciji nekoliko projekata koje sufinanciraju europski fondovi. Aktivan je u 
lokalnoj zajednici budući vodi dvije udruge građana koje djeluju u područjima kulture i 
ekologije. 

Temeljem svega navedenog, Gradonačelniku Grada Rijeke predlaže se donošenje slijedećih

z a k lj u č a k a :

1. Odobrava se sudjelovanje Grada Rijeke u inicijativi „Digital Cities Challenge“

2. Zadužuje se pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost da koordinira i vodi aktivnosti 
sudjelovanja Grada Rijeke u inicijativi Digital Cities Challenge

3. Grad Rijeku će na prvom sastanku u Brusselesu od 16. do 17.05.2018.  predstavljati:

 Jurić Željko, Pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost

 Zlatan Car, prof. , Sveučilište u Rijeci, kao predstavnik akademske zajednice

 Damir Medved, Ericsson Nikola Tesla kao predstavnik poslovne zajednice
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