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Projekt Jednotná informační a datová platforma konceptu SMART je financovaný z výzvy č. 1/2021/NNO
Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí. Projekt byl
realizován v rámci 2.pol. roku 2021. Realizátorem projektu je Czech Smart City Cluster, z.s.

Hlavní cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření zázemí Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti podpory implementace Koncepce
Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony a podpory realizace SMART
řešení na všech úrovních veřejné správy, ve všech oblastech života společnosti s cílem zajistit udržitelný
rozvoj a wellbeing, a to podporou využívání nových technologických nástrojů a inovativních přístupů v
tradičních oblastech Smart City, zejména dopravě, energetice, oběhovém hospodářství a ICT, ale také v
oblasti rozvoje služeb občanům, vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, trhu práce a podpory podnikání,
které se ukázaly jako zásadní v době pandemie, a jejichž rozvoj musí – stejně jako u tradičních oblastí Smart
City – pokračovat s respektem ke globálním trendům jako jsou decentralizace, individualizace, podpora
lokální ekonomiky a zejména resilience.
Jedná se o pilotní projekt, kterým byl ověřen systematický přístup k tvorbě obsahu SMART strategických
dokumentů s možností využití SW nástrojů (Big-data, AI) pro digitalizaci v oblasti regionálního rozvoje.

Dílčí cíle projektu
■ Shromáždit co nejširší ucelený soubor platných strategických dokumentů ve vztahu ke konceptu

SMART na úrovni obcí, měst, krajů i regionů.
■ Sjednotit tyto dokumenty v rámci jednotné veřejné databáze.
■ Umožnit open-access přístup k obsahu strategických SMART dokumentů a zajistit otevřené datové

propojení do ostatních systémů.
■ Umožnit pilotní vyhodnocení souladu SMART strategických dokumentů vůči platné Koncepci Smart

Cities.

Přínosy projektu
■ Získané informace jsou zásadní jak pro tvůrce politik na národní či krajských úrovních, tak slouží

jako zdroj informací pro představitele municipalit, které své strategické dokumenty připravují nebo
budou připravovat

■ Do databáze je možné ukládat nejen SMART strategie, ale i SMART příklady dobré praxe a
projektové záměry, jejichž soulad vůči Koncepci je možné vyhodnotit obdobným způsobem.

■ Systém je technicky připraven na vyhodnocování souladu i vůči dalším metodikám a strategickým
dokumentům (Living-in.eu, nebo základním oblastem Taxonomie).

■ Systém je navržen jako otevřená platforma poskytování dat pro ostatní portály v gesci MMR
(Databáze strategií / RIS / ISPZ / ObcePRO / AGIS/Mapový server)

Shrnutí
V rámci tohoto projektu došlo k centralizaci 73 “SMART strategií” podpořených z dotačních zdrojů do
jednotné databáze a provedena základní analýza obsahu strategických dokumentů.
V závislosti na provedené analýze byla zjištěna významná strukturální i obsahová nesourodost,
nejednoznačnost cílů a nesystematický přístup k návrhu SMART strategických dokumentů.
Všechny tyto SMART strategie vznikly v období před schválením “Koncepce Smart Cities” a tedy tato
nesourodost je pochopitelná. Dosud bylo postupováno na základě metodiky MMR, která vznikla v roce 2015
jako výsledek projektu v programu TA ČR Beta, byla aktualizována v roce 2018, neodpovídá však současné
„po-covidové“ době.
Proto je potřebné zjistit, do jaké míry jsou strategické dokumenty alespoň rámcově v souladu s požadavky
“Koncepce Smart Cities” a pokročit v metodické podpoře budoucích zpracovatelů a realizátorů obecních,
městských a krajských SMART koncepcí.
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