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Představení Smart řešení

Titul Chytrá idea SMART CITY za rok 2017 získala spolešnost M.C. Triton, spol. s.r.o. za svůj
projekt: "Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů"

 

Představuje  vizi  vycházející  ze  skutečnosti,  že  “město  není  chytré  natolik,  nakolik  pořizuje  chytré
technologie.  Chytrost  města  je  především v  jeho  strategické  prozíravosti.  Město  by  mělo  mít  pod
kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti.” Tuto vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát
průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces
implementace  jednotlivých  chytrých  řešení  včetně  procesu  financování,  s  využitím  “Standardu
inteligentní  město”.  

Projekt sestává z následujících bodů:

 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU SMART CITY A JEHO ČÁSTÍ

 

Návrh koncepce Smart city na míru konkrétní samosprávě a jejím potřebám.
Propojení konceptu Smart city se strategickými dokumenty města (strategický plán, apod.).
Zpracování  dílčích  strategických  dokumentů  (např.  podnikání,  cestovní  ruch,  sport,  kultura,
podnikatelský inkubátor atd.).
Harmonogram náběhu jednotlivých smart řešení na městě s návrhem financování (rozpočet obec,
výzvy z EU, úvěry, PPP projekty).
Zjištění zájmů a potřeb jednotlivých zájmových skupin – vedení města, obyvatel, podnikatelů/firem,
apod.
Edukace v tématu Smart city (zastupitelé a zaměstnanci úřadu, občané).

 

PŘÍPRAVA A/NEBO VÝBĚR KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ
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Zpracování  studií  proveditelnosti  pro  vybrané  smart  řešení  (včetně  způsobu  financování  –  např.
smart řešení v sociální oblasti).
Podpora při výběru smart řešení od jednotlivých dodavatelů.
Příprava  a  realizace  výběrových  řízení  na  dodavatele  smart  řešení  (zpracování  zadávací
dokumentace, kritérií výběru, řízení výběrové komise).

 

IMPLEMENTACE KONKRÉTNÍCH SMART CITY ŘEŠENÍ  A JEJICH KOMUNIKACE

 

Řízení  celé  implementace  konceptu  Smart  city  (proces,  KPI,  harmonogram,  financování,
komunikace).
Provázaní konkrétních smart city řešení s procesy na městě / úřadu
Komunikace  a  propagace smart  řešení  (účast  na  konferencích,  soutěžích,  příprava  článků do
médií).
Získání zpětné vazby od aktérů ve městě/regionu.

Odkaz

https://www.mc-triton.cz/smart-jsi-ty/

https://www.mc-triton.cz/smart-jsi-ty/

