
Workshop Chytrá řešení 
ve veřejné správě

Hradec Králové 16. 4. 2019



Program workshopu



www.chytryregion.czWS Chytrá řešení v hospodaření s vodou 28. 3. 2018

Tvoříme Chytrý region

SMYSL WORKSHOPŮ: 

• propojujeme obce a firmy, příklady dobré 

praxe 

• iniciujeme zavádění SMART řešení

PROBĚHLÉ WS : Téma doprava, voda, 

odpadové hospodářství, kultura a cestovní ruch

Proč Chytrá řešení ve veřejné správě: 

• Zájem členů ŘV

• Poptávka obcí  



Co nás čeká dál

Priorita III Podpora 

SMART řešení

Priorita II Podpora 

znalostí

Realizace

Priorita I Budování 

sítě partnerů

• Tematické oblasti  CHR KHK 

• Digitální vzdělávání

• Chytrá kultura

• Energetika

• Cirkulární ekonomika

• Precizní zemědělství

• Veřejná správa 

• E-služby

• Chytrá nabídka pro investory

• Chytrý venkov 

• Precisní zemědělství RIS 3

• Společná prezentace, propagace 

• Vzdělání 

• Příprava dotačních programů

• Síťování 

• Další identifikace potřeb veřejné správy v KHK, firem 

• Chytrá řešení v sociálních službách 

(24. 4. 2019)

• Energetické úspory

• Cirkulární ekonomika

• Udržitelné zemědělství

• Chytrý venkov v kraji 

• …

Podpora 
SMART 
řešení

Budování 
sítě 

partnerů

Podpora 
znalostí



www.chytryregion.cz

Provozujeme webový portál
www.chytryregion.cz

Komu slouží: města a obce, firmy, odborná i laická veřejnost

3 HLAVNÍ SEKCE:

• SMART ŘEŠENÍ - Nejnovější trendy v oblasti moderních 
technologií a chytrých řešení, inspirace dobrou praxí

• DOTAČNÍ ROZCESTNÍK - Aktuální informace o současných 
dotacích pro obce (www.dotacnirozcestnik.cz)

• DATABÁZE PROJEKTŮ – Absorpční kapacita pro Regionální 
akční plán a pomoc nositelům v jejich realizaci

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Modul pro 
inovační brokery 

MAS v KHK

Chytrá prognóza pro region: 
práce s demografickými daty, s 

regionálními daty (včetně 
open dat) 

Modul e-learning 
v jednotlivých 

tématech 
Chytrého regionu

Vzdělávání pro Chytrý region KHK 
Příprava Akademie chytrého regionu Královéhradeckého kraje

Další 
vzdělávání ve 

SMART 
problematice v 

regionu ….

Ministerstvo vnitra, MMR Smart Cities 

Vzdělávání CzechInvestu

Sdílení dobré 
praxe, stáže v ČR

Projekt „MASky v 
obraze“

Vzdělávání Center 
společných služeb, 

Vzdělávání SMO ČR

Jak založit, 
rozvíjet i 

provozovat 
sociální podnik 

E-learning pro 
žadatele 
krajských 
voucherů

Vzdělávání UHK, UK, …

…

Vazba na vzdělávání 

veřejné správy na národní 

úrovni 

Podpora znalosti v SMART oblasti v našem 

kraji

Reaguje na aktuální potřeby regionu

Regionálně cílené 



Kontaktujte nás

www.chytryregion.cz
chytryregion@chytryregion.cz

Hradec Králové 16. 4. 2019

http://www.chytryregion.cz/
mailto:chytryregion@chytryregion.cz

