
Přihláška do Líhně chytrých řešení v 
Královéhradeckém kraji 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název organizace:  

IČO:  

Kontaktní osoba – jméno a příjmení:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Adresa:  

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU/ZÁMĚRU/PROBLÉMU  

Název  

VYBERTE TÉMA, DO KTERÉHO VÁŠ PROJEKT/ZÁMĚR SPADÁ: 

 
Doprava – udržitelná doprava, řízení 
dopravy, chytré parkování, … 

 
Energetika – úspory, soběstačnost, 
komunitní energetika, snižování uhlíkové 
stopy,… 

 Odpadové hospodářství  Hospodaření s vodou 

 Péče o veřejná prostranství a zeleň  Ochrana životního prostředí 

 Bytová výstavba a síťování pozemků  Dostupné bydlení 

 Komunitní péče o venkovské prostředí  Brownfields a nevyužité prostory v obci 

 Internet a komunikační sítě  
Digitalizace veřejné správy a 
kyberbezpečnost  

 Strategické a územní plánování  
Bezpečnost – ochrana obyvatel, hasiči, 
protipovodňová opatření, … 

 
Zdraví a sociální služby – zdravý životní 
styl, stárnutí obyvatel, … 

 Vzdělávání a školství 

 Odpovědné veřejné zadávání  Komunikace s občany 

 Kultura, sport a volný čas  Cestovní ruch 

 Marketing a reputace obce či organizace  
Podpora podnikání, lokální ekonomiky a 
místních produktů 

 
Spolupráce se soukromým sektorem 
(PPP projekty) 

 Jiné – specifikujte podrobněji 



POPIS PROJEKTU/ZÁMĚRU 

Podrobně popište, jaký záměr chcete realizovat, jaký problém potřebujete vyřešit. Jaké chytré 
řešení bude při realizaci záměru použito? V čem je řešení inovativní? 
 
 
 
 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU/ZÁMĚRU (POKUD MÁTE STANOVENO) 

Uveďte, kde chcete záměr realizovat 

FÁZE PROJEKTU/ZÁMĚRU 

 pouze nápad 

 již máme více promyšleno 

 máme hotový projektový záměr 

 rozšíření stávajícího řešení 

 máme vytvořený projekt 

 jiné – specifikujte podrobněji 

PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PROJEKTU/ZÁMĚRU (POKUD MÁTE STANOVENO) 

Uveďte, v jakém časovém horizontu plánujete realizaci záměru: 
 
 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU/ZÁMĚRU (POKUD MÁTE STANOVENO) 

Pokud již víte, jak budete záměr/projekt financovat, uveďte prosím odhadovaný rozpočet a 
případně i zdroje financování: 
 

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI? 

KTERÉ SLUŽBY UVAŽUJETE VYUŽÍT? 

 inspirace chytrými řešeními na webu www.chytryregion.cz 

 účast na workshopech, seminářích 

 studium e-learningových kurzů 

 účast na exkurzi za chytrými řešeními 

 poradenství – služby experta na dané téma 

 vývoj chytrého řešení na míru – spolupráce s výzkumnou organizací 



V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PORADENSTVÍ, POTŘEBUJETE:  

 poradit řešení problému 

 poradit/zkonzultovat vhodnost vámi zvoleného řešení a jeho realizovatelnost  

 poradit konkrétní řešení 

 poradit dodavatele řešení 

 poradit konkrétní specifikaci vybraného řešení 

 poradit financování řešení 

 jiná 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Napište cokoliv nám ještě k vašemu projektu/záměru chcete sdělit: 

 


