Chytrý region – Královéhradecký kraj
Zita Kučerová
Centrum investic, rozvoje a inovací
kucerova@cirihk.cz
chytryregion@chytryregion.cz

Budujeme Chytrý region
• Spolupracujeme na poli chytrých řešení → TVOŘÍME SÍŤ
PARTNERŮ
• Poskytujeme služby pro obce našeho kraje
• Chytrá řešení propojujeme s reálnými potřebami obcí
• Poskytujeme přehledné informace
• Inspirujeme příklady dobré praxe

• Síťujeme obce s firmami
• Hledáme dotace pro obce
• Spravujeme databázi projektů
• Tvoříme strategii chytrého regionu

staňte se i VY naším partnerem
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Podporujeme znalosti
Inovační
partnerství

Digitální
Evropa

Inovace

Průmysl 4.0

Inovace marketingové

Inovace

ZNALOSTI

Sociální inovace

Inovace

Koncepční
přístupy

Poradenství
Inovace

Digitální
Česko

Vzdělávání

Inovace
Open Data

Inovace ve výzkumu
Metodika SMART City
MMR
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Big Data
…

Inovace technologické

www.chytryregion.cz

Vzdělávání pro Chytrý region KHK
Příprava Akademie chytrého regionu Královéhradeckého kraje
Podpora znalosti v SMART oblasti v našem
kraji
Reaguje na aktuální potřeby regionu
Regionálně cílené

Vazba na vzdělávání
veřejné správy na národní
úrovni
Ministerstvo vnitra, MMR Smart Cities

Chytrá prognóza pro region:
práce s demografickými daty, s
regionálními daty (včetně
open dat)

Modul e-learning
v jednotlivých
tématech
Chytrého regionu

Jak založit,
rozvíjet i
provozovat
sociální podnik

Modul pro
inovační brokery
MAS v KHK
Sdílení dobré
praxe, stáže v ČR
Další
vzdělávání ve
SMART
problematice v
regionu ….
E-learning pro
žadatele
krajských
voucherů

Vzdělávání Center
společných služeb,
Vzdělávání SMO ČR

Projekt „MASky v
obraze“

Vzdělávání CzechInvestu

Vzdělávání UHK, UK, …

…

Podporujeme chytrá
řešení
Proč Chytrá řešení v sociálních službách:
• Zájem odboru sociálních věcí
• Poptávka poskytovatelů sociálních služeb
SMYSL WORKSHOPŮ:
• propojujeme obce a firmy, příklady dobré

praxe
• iniciujeme zavádění SMART řešení

PROBĚHLÉ WS : Téma doprava, voda,
odpadové hospodářství, kultura a cestovní ruch,
veřejná správa
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Co nás čeká dál
•

SMART Energetické úspory

•

Cirkulární ekonomika

•

Udržitelné zemědělství

•

Chytrý venkov v kraji

•

…

Podpora
znalostí

Budování
sítě
partnerů

Podpora
SMART řešení

Priorita I Budování
sítě partnerů

Priorita II Podpora
znalostí

Priorita III Podpora
SMART řešení

• Tematické oblasti CHR KHK
• Digitální vzdělávání
• Chytrá kultura
• Energetika
• Cirkulární ekonomika
• Precizní zemědělství
• Veřejná správa
Realizace
• 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

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

www.chytryregion.cz

Sekce SMART řešení
• Tematické „příběhy“ jako inspirace pro obce
• Aktuality, novinky, příklady dobré praxe z ČR i ze světa
• Nabídka chytrých produktů a řešení
• Prezentace firem, které nabízejí chytrá řešení
www.chytryregion.cz/smart-reseni
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Dotační rozcestník
• Snadná orientace v nabídce dotací

• Evropské, národní i krajské
dotace na jednom místě
• Členění dle témat, možnost
vyhledávání
• Stručně a přehledně s odkazy na
podrobné informace
• Možnost registrace, hlídání dotací
www.dotacnirozcestnik.cz
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Databáze projektů
Sbíráme projektové záměry v KHK
• Zjišťuje absorpční kapacitu regionu
• Napomáháme nositelům s realizací
• Hledáme možné zdroje financování
www.chytryregion.cz

www.chytryregion.cz

