
Úvod do Chytrého regionu Díl 2: "Partnerství a spolupráce = základ chytrých měst a regionů" 

Anotace kurzu:  

V dnešním světě je vše chytré, SMART. Chytrý telefon, automobil, chytrá 

pračka, žehlička a možná i záchod. Každý chce být SMART. Nu, i skladník v 

Amazonu si chce přečíst Vergilia v originále. Proč by tedy nemohla být 

chytrá i města, obce, regiony...?  

Co je obsahem kurzu?  

Úvod do Chytrého regionu bude tvořit sériál krátkých, inspirativních kurzů, 

které se Vám odlehčenou formou pokusí představit tajemnou a mnohdy 

neproniknutelnou oblast vývoje naší společnosti. Zároveň se Vám pokusíme 

srozumitelně vysvětlit, jak na poli SMART válčí Královéhradecký kraj. 

Seznam dílů kurzu Úvod do Chytrého regionu: 

• Díl 1: "Od chytrých měst k chytrým regionům" 

• Díl 2: "Partnerství a spolupráce = základ chytrých měst a regionů" 

• Díl 3: "Chytrá mobilita" - chytře autem, vlakem i pěšky 

• Díl 4: "Chytrá řešení a ochrana životního prostředí" 

• Díl 5: "Energetika a úspory energií s využitím moderních technologií a chytrých řešení"  

• Díl 6: "Chytře v prostoru - chytrá řešení pro veřejná prostranství a budovy" 

• Díl 7: "Veřejná správa a chytré služby" 

• Díl 8: "Smart řešení pro potřeby specifických území" 

V prvním dílu se studenti dozvědí, co to je koncept Smart City, jaká jsou chytrá města současnosti a co vše do 

tohoto konceptu spadá. Dále se v kurzu dočte, jak se tento koncept rozšířil i za hranice měst a jak jsme rozvíjeli 

Chytrý regionu Královéhradeckého kraje. 

Pro koho je kurz určen? 

Kurz je určen pro zástupce obcí Královéhradeckého kraje, pracovníky obecních úřadů, měst a KÚ 

Královéhradeckého kraje včetně všech organizací těmito subjekty zřízenými.  

Jaká je forma a časová náročnost kurzu?  

E-learning: 60 minut na každý díl série 

Jaký je obsah prvního dílu? 

• Spolupráce je nezbytná 

• Model trojité šroubovice 

• Adaptace na naše prostředí aneb jak vytvořit síť partnerů v regionu 

• Dvě dimenze sítí v Chytrém regionu 

• Postup tvorby sítě partnerství Chytrého regionu 

• Struktura řízení Chytrého regionu 

• Řídicí pracovní skupina pro Chytrý region 

• Sekretariát Chytrého regionu 

• Další sítě v Královéhradeckém kraji 

• Smart City Hradec Králové 

• Krajská síť podpory inovací 

• Síť Chytrého venkova Královéhradeckého kraje 

• A jaká vznikají chytrá partnerství mimo náš kraj? 

• Smart City Písek 

• Partnerství a komunikace v Chytřejším kraji MSK 

• Czech Smart City Cluster 

Máte dotazy ke kurzu? Kontaktujte instruktora kurzu Pavla Doležala na emailu: dolezal@cirihk.cz nebo na 

telefonu 606 087 472 
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