15. jednání Pracovní skupiny
pro Smart Cities
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Mgr. František Kubeš

Odbor regionální politiky
MMR

20. 6. 2019

Program
13:00 Zahájení ze strany MMR – Mgr. František Kubeš
13:10 – 15:00
Kontrola stavu plnění úkolů ze 14. jednání PS pro SC
Tour de table - aktuální informace k dění v agendě Smart Cities ze strany MMR a dalších účastníků
Prezentace
Smart Academy – vzdělávání v oblasti Smart
SmartCity 2030 - koncepční smart řešení

15:00 – 15:30
Informace o pořádaných akcích
Různé a závěr
Občerstvení je k dispozici v průběhu jednání

Zahájení ze strany MMR

Mgr. František Kubeš

Kontrola stavu plnění úkolů
ze 14. jednání PS pro SC
PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY:

 Využitelnost aplikace z projektu MENDELU – spolupráce s MMR
 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz (na
ivana.krizanova@mmr.cz)
 Poslat informace k dalším strategickým dokumentům, které obsahují koncept SC, následně
bude ze strany MMR doplňován seznam těchto dokumentů (na ivana.krizanova@mmr.cz).

 Doplnit aktualizaci možných zdrojů finanční podpory SC (posílat na LenkaKristyna.Krouzova@mmr.cz) – aktualizace k 30. 6.

Aktuální informace k dění
v agendě Smart Cities
ze strany MMR

Aktuální stav – MMR
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5. - 6. 6. URBIS
Diskuzní fórum s V4
 SK – nemají národního koordinátora na SC (v rámci V4 Ministerstvo hospodárstva),
nemají metodiku, připravují Akční plán, realizují pilotní projekty, road show po Slovensko,
inovační huby, finanční nástroj z národního rozpočtu – potřebují i jiné. Spolupráce se SC
klub, Slovak SC Cluster.
www.smartcity.gov.sk
 PL – od r. 2017 Strategie zodpovědného rozvoje měst, zapojeno 30 větších měst
(Varšava, Wroclav, Rzeszow), veřejné služby, sladění potřeb měst a financování,
projekty - European Public Support, Health Care System Awarded
Možnosti společné spolupráce na úrovni expertních skupin – např. marketing (společný
web), přenos dobrých příkladů a zkušeností.

Aktuální stav – MMR
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5. - 6. 6. URBIS
Seminář Smart Regiony
1) Máte strategický dokument, který se váže na problematiku Smart regionu? Jak vznikal?
většina krajů již má, případně připravuje
2) Na jaká témata/aktivity se zaměřujete?
individuální, ale průnik je v dopravě, energetice, životním prostředí, ICT
3) Kdo se v rámci krajského úřadu/krajské samosprávy problematikou Smart regionu
organizačně zabývá? Kteří partneři jsou zahrnutí?
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, někde externě agentury
4) Jaké jsou vaše plány do budoucna?
(podle fáze realizace) finalizace Strategického plánu, zpracování Akčního plánu
Nejvíce zapojeny jsou např. Královehradecký, Moravskoslezský, Jihomoravský…
Ve fázi plánování jsou např. Karlovarský, Plzeňský, Pardubický…
Cílem je spolupráce krajů, propojení aktivit a předávání zkušeností.

Aktuální stav – MMR
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11. 6. Grémium

Aktuálně řešená témata: marketing, pilotní projekty, data, financování
MARKETING
 kromě současných aktivit zaměřených na obce je plánována kampaň mířená na aktivní
skupinu obyvatel, vysvětlení pojmu Smart City, motivační zvýšení zájmu o chytrá řešení
 marketingová kampaň - gamifikace, sociální sítě, příklady z praxe, dobrovolné závazky)

 spolupráce s městy/obcemi, univerzitami, dalšími subjekty (dopravní podnik, pošta…)
PILOTNÍ PROJEKTY
 vytvořit seznam požadovaných témat
 propojení s univerzitami – participace, soutěž, lajkování…

Aktuální stav – MMR
11. 6. Grémium
FINANCOVÁNÍ
 Fondy EU - příprava podmínek nového programového období - spolupráce
s ostatními řídícími orgány (MPO, MŽP, MD), více přiblížit/nasměřovat k
podpoře Smart Cities
 Invest EU – nástupce ESIF – je zahrnut do Dohody o partnerství, nyní
diskutováno
 Zapojení soukromého sektoru a jiných zdrojů (crowdfunding)

 Motivace měst, příjemců, tj. realizátorů projektů
 Nutno sladit s dalšími iniciativami - projekt SMO ČR; aktivity MZe (Smart
Villages); příprava SUMP; NAP ČM apod.
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Aktuální stav – MMR
11. 6. Grémium
DATA
 Analýza dat (kde jsou, v jakých formách, přístupnost…)
 Pasport datových sad – návrh procesu zpracování, vyhodnocování a
kvality dat, jednoduchá aplikace s registrační funkcí

 Vypracování bezpečnostních modelů
 SW řešení pro sběr a ukládání informací o typu a umístění vhodných
datových sad
 Definice pilotních projektů
 Spolupráce s MV, RVIS, vládním zmocněncem pro oblast IT
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Aktuální stav – MMR
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 Mezinárodní spolupráce – jednání expertního týmu V4 v Bratislavě 25. 6. (od 1.7.
předsednictví ČR)
 Zapojení do programu Digitální Česko – v rámci podprogramu Digitální ekonomika a
společnost – příprava implementačních plánů – řešeno na Výboru pro DES, aktualizace v
září.
 Smart Village - komunikace a spolupráce s konceptem Chytrý venkov, účast na PS, URBIS –
konference Smart Governance
 Spolupráce při Přípravě programového období 2021-2027 – zapojení SC do operačních
programů
 Stránky smartcities.mmr.cz – postupně naplňovány příklady dobré praxe a odkazy na další
zdroje.

Aktuální stav - další členové PS pro SC
tour de table

Vystoupení hostů

SMART ACADEMY

Vystoupení hostů

Práce s daty v regionu

Informace o pořádaných akcích
•

21. - 22. 6. - mezinárodní konference Dostupné bydlení v 21. století (ČVUT)

•

červenec-září – realizace soutěže Chytrá města pro budoucnost (přihlášky do 30.6.,
SCII)

•

srpen – výjezdní seminář Vídeň (MMR)

•

17. 9. – semínář Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města, (NCEU,
Zlín)

•

18. 9. - konference Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě
(Nadace Tomáše Bati, Zlín)

•

30. 9. - Celostátní konference Města budoucnosti 2019 (SMO ČR)

…a mnoho dalších….

Aktuální akce vždy na smartcities.mmr.cz

Další program jednání
Různé
Závěr

Termín dalšího jednání: září 2019

Děkujeme za spolupráci!

