SMART ČESKO:
INTEGROVANÝ PŘÍSTUP
K CHYTRÝM MĚSTŮM
Webinář EUKN pro Českou republiku
Datum: 28 července 2020
Čas: 14:00 - 17:00 SLČ
Platforma: Zoom
Jazyk: Angličtina s tlumočením do češtiny a zpět
Organizátoři: Evropská síť městských znalostí (EUKN)
EGTC a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

Program
14:00 –14:15 Propojení přes Zoom, technická kontrola
14:15 –14:20 Přivítání ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Věra Karin Brázová, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií
14:20 –14:25 Přivítání ze strany Evropské sítě městských znalostí a uvedení
do programu webináře
Mart Grisel, ředitel EUKN EGTC
14:25 –14:55 Průvodní prezentace:
Role chytrých měst ve světle současné krize
Dominic Weiss, vedoucí organizace Smart City Agency, Urban Innovation Vienna
14:55 –15:05 'Smart cities': součást české městské politiky
Věra Karin Brázová, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií
15:05 –15:35 Prezentace konceptu „SMART Česko“
Rut Bízková, ISFOR, Institut pro společnost 4.0

Webinář pro Českou republiku je součástí série EUKN „Jak dál po krizi“. Tento
webinář zkoumá dopad šíření pandemie koronaviru na města v členských zemích
EUKN a identifikuje řešení v reakci na ni.
V rámci série webinářů jsou kladeny otázky typu: Jak mohou národní strategie a
struktury podporovat místní úroveň správy a pomáhat při hledání (nových i
stávajících) cest k spravedlivějším, ekologičtějším a produktivnějším městům v
Evropě v době po překonání koronakrize?
Cílem webináře pro Českou republiku je zapojit zástupce českých měst a evropské
odborníky do diskuse o principech konceptu „SMART Česko“, který je nyní
zpracováván Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v reakci na pandemii a její důsledky
pro samosprávy. Hlavní průřezovou oblastí těchto principů je koncept odolnosti na
úrovni obcí, měst a regionů, který spočívá v integrovaném využívání technologických
nástrojů a inovativních řešení. Zásady tohoto konceptu jsou dále založeny na třech
pilířích, které představují pilíře udržitelného rozvoje. Těmi jsou:
• lidé a komunity;
• místní ekonomika;
• životní prostředí.
Webinář se bude konat v prostředí webové aplikace ZOOM a k dispozici bude
účastníkům simultánní tlumočení mezi českým jazykem a angličtinou. Registrovaní
účastníci obdrží přihlašovací údaje a podkladové materiály.

15:35 –15:45 Přestávka
15:45 –16:50 Prezentace a diskuse strategických přístupů chytrých měst a
zemí v Evropě
Alain Chateau, ředitel Projektu Smart City, vedoucí Metropolitního Centra Excellence,
Metropole Nice Côte d’Azur
Daniela Patti, ředitelka organizace Eutropean
Nikolaus Summer, Senior Expert organizace Smart City Agency, Urban Innovation Vienna
Petr Štěpánek, urbanista a výzkumník, ČVUT Praha
16:50 –17:00 Závěr a závěrečné poznámky

