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Moravskoslezský kraj je jedním z řady světových měst a regionů, který se hlásí ke konceptům „smart“.
Koncepce chytrých řešení vychází z vize ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského
kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat jejich kvalitu života s pomocí využití prostředků ve
formě moderních informačních technologií a inovací. Dále Moravskoslezský kraj plánuje zvýšit
atraktivitu regionu a snížit tak odliv mladých, talentovaných a vzdělaných obyvatel. Rovněž si
klade za cíl stát se exportérem chytrých řešení za hranice kraje. To vše v široké spolupráci
veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Budoucí aktivity kraje jsou
rozděleny do pěti oblastí, které tvoří:

1. ICT infrastruktura – vybudování vysokorychlostní a bezpečné datové sítě, veřejné Wi-Fi v budovách
a dopravních prostředcích kraje, internet věcí, vytvoření Regionálního datového analytického centra.

2. Doprava (hromadná i individuální) – rozšíření ekologické dopravy (elektrický, vodíkový pohon a CNG),
vybudování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, inteligentní systémy a řízení
dopravy, monitoring a vyhodnocování dopravních toků, rychlejší a komfortnější hromadná doprava.

3. Zdravotnictví  –  rozšíření  ICT ve zdravotnictví,  e-Health,  elektronizace procesů a zvýšení kvality
poskytované  péče,  elektronické  objednávkové  systémy,  telemedicína  (sensory,  telemonitoring,
telekonzultace).

4. Úspory – inteligentní měření a energetický management budov, senzorické měření kvality ovzduší,
ekologičtější lokální topeniště, environmentální výchova jako prostředek pro postupnou změnu myšlení
obyvatel.

5. Debyrokratizace – efektivnější a rychlejší komunikace občanů s veřejnou sférou, úplná elektronická
podání pro občany a podnikatele, efektivní korporátní řízení krajských organizací, bezpečné databáze s
otevřenými daty k dalšímu využití, informační portál pro občany.
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Za  tímto  účelem Moravskoslezský  kraj  připravil  a  v  současné  době  finalizuje  střednědobou  strategii  na
léta 2017 – 2023 pro uplatnění konceptu „smart“ v Moravskoslezském kraji – nazvanou „Chytřejší kraj“.
Touto strategií se kraj zaváže k naplňování dlouhodobých cílů a k realizaci navrhovaných opatření a
projektů ve výše uvedených oblastech.  Základním nástrojem naplňování  Strategie  bude Akční  plán
realizace  strategie  Chytřejšího  kraje,  jenž  bude  obsahovat  individuální  projektové  fiše  v  jednotlivých
oblastech.  Při  naplňování  Strategie  bude  neméně  důležitá  rovněž  spolupráce  s  městy  a  obcemi
Moravskoslezského kraje.

Jako první krok, jak ukázat realizaci dílčích chytrých řešení v praxi, v dubnu 2017 Moravskoslezský kraj
vyhlásil dotační program s názvem „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok
2017.  Soutěž  je  určena  všem podnikatelům nebo spolkům se  sídlem nebo provozovnou na  území
Moravskoslezského kraje. Podmínkou je, že podpořený projekt musí být dokončen a připraven k užívání
do 31. 12. 2017. Následně po celý rok 2018 bude projekt využíván občany Moravskoslezského kraje
zdarma a musí být zajištěna jeho udržitelnost. Podpořené projekty budou vyhlášeny zastupitelstvem kraje
v září 2017.

Odkaz

https://www.msk.cz/cz/doprava/_chytra_-koncepce-moravskoslezskeho-kraje-zacina-lidem-setrit-cas
-i-penize-98571/
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