Zápis z 18. jednání PS pro Smart Cities

název

18. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities (PS pro SC)

datum
místo

23. 6. 2020, 10:00 – 12:30
Klášter Dominikánů, Jilská 7, Praha 1

účastníci

prezenční listina

přílohy zápisu

Souhrnná prezentace „18. jednání Pracovní skupiny pro
Smart Cities“
Program 18. jednání Pracovní skupiny pro Smart Cities


Další dokumenty (dle programu) k dispozici na
www.smartcities.mmr.cz v záložce Pracovní skupina pro
SC.

A Průběh jednání
Bod 1 – Zahájení, představení aktualit ze strany MMR a připomenutí průběžných úkolů a
chystané akce
Dr. Ing. Marie Zezůlková (MMR) zahájila 18. jednání Pracovní skupiny pro SC přivítáním členů i hostů
PS.
Dále představila program jednání a připomněla průběžné úkoly včetně indikace jejich plnění.
Poděkovala za spolupráci všem přítomným rezortům i dalším organizacím.
Ze strany MMR k tématu Smart City dále představila aktuality. Zdůraznila, že aktuální informace,
včetně strategických dokumentů a aktuálních zdrojů finanční podpory jsou i na stránkách MMR.
M. Zezůlková zmínila dále spolupráci na projektech, u kterých je MMR gestorem nebo aplikačním
garantem: Compass UCEEB, Nastavení financování chytrých řešení v ČR (podpořeno ze SRSP ve
spolupráci s VNG a SMO ČR). Též probíhá spolupráce a podpora Konceptu Smart Village/Chytrý
venkov, kterou v rámci platformy partnerů venkova zaštiťuje NS MAS ČR (projekt Éta TAČR).
V rámci tematické oblasti městská mobilita bylo avizováno závěrečné jednání MMR
spolukoordinovaného evropského projektu Partnership for Urban Mobility v říjnu v Bruselu
(pravděpodobně ve variantě webmeetingu). Příště možno představit výstupy.



Plánované setkání s kraji – podzim 2020
Open Days/EWR – Evropský týden měst a regionů v Bruselu (říjen 2020)

Zmíněny byly též aktivity jako:
Monitoring JPI Urban Europe (spolupráce navázána již 2018 v rámci PUM): např. Horizon Europe
Partnership “Driving Urban Transitions Towards a Sustainable Future”
Spolupráce s organizací EUKN: příprava webináře pro ČR na zadané téma (post-COVID opatření pro
města, strategický přístup s Smart Cities v Evropě apod.)
Spolupráce na akčním plánu SRR 21+: opatření k zadávání veřejných zakázek, smart turismus,
implementace smart řešení v území (podpora participace a kapacit na obcích)
Projekt „5G“ s MPO: upozornění na výskyt tématu ve včerejších Reportérech ČT. V několika slajdech
byl též představen jako součást prezentace MMR.
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Věra-Karin Brázová (MMR) informovala o aktualizaci Lipské charty, na čemž se podílí i MMR.
Dokument z roku 2007 je nyní německým předsednictvím Radě EU modernizován s cílem, aby lépe
vyhovoval realitě rozvoje evropských měst a tomu, jak procházejí transformací. MMR se podařilo do
dokumentu, který je založen na trojdimenzionálním konceptu (spravedlivé, zelené a produktivní
město) a zapracováním principu rezilience vtělit mj. odkazy na smart přístupy. Spojující vrstvou celé
této struktury je zavádění digitalizace. Nová Lipská charta bude schválena během druhé poloviny
letošního roku na zasedání ministrů pro urbánní záležitosti a regionální rozvoj, její implementační
dokument obsahující principy Městské agendy pro EU bude následovat.

Bod 2 – Prezentace
„Zelená dohoda pro Evropu - chystaná výzva k podávání návrhů projektů v programu Horizont
2020“: Veronika Korittová |TC AV ČR
Pí Korittová v úvodu zmínila důležitost tématu klimatická změna a adaptace pro Evropskou investiční
banku. Zmíněna byla jedna ze stěžejních „misí“ EIB, a to Smart Cities. Jedním z cílů je vytvořit
v určitém časovém období 100 vzorových klimaticky neutrálních měst. Oblastí, která byla v této
souvislosti vyzdvižena, je udržitelná a chytrá mobilita. Pracuje mj. s termíny jako „zelená letiště“ či
„zelené přístavy“. 3. 6. skončila veřejná konzultace k výzvě, jako úspěch lze brát několik tisíc vstupů
za celou EU (prezentace v příloze a též k dispozici na webu MMR).
Během prezentace krátký vstup pronesl p. ředitel Sochor z MPO. Zdůraznil potřebu změnit český
pohled na energetiku v tom smyslu, že se máme na prvém místě zabývat ne zdroji energie, ale
spotřebou a úsporami.
Marie Zezůlková: Ukazuje se, že je tu velké množství nových zdrojů financí, avšak obce (ani velká
města, sic!) nejsou připraveny s projekty, aby je mohly využívat.
Rut Bízková: Oblast SC už se posunula mnohem dále, než kde jsme byli v „pravěku“ Smart Cities, tj.
v období chytrých laviček a lamp. K důležitým tématům v současné době patří spotřeba energie,
fungování území atd. Nyní potřebujeme vhodnou platformu – zdroj informací pro obce a města. I proto
připravujeme novou Koncepci SC (viz další prezentace). Města byla vyzvána, aby tyto nové výzvy
přijala..
Libor Kašparovský, Incinity: Proč primátoři/starostové nechtějí SC? Preferují jednodušší a viditelnější
projekty typu nového chodníku apod. Z analýzy toho, kam obce/města nejvíce investují, se na prvních
místech objevila témata parking, řízení dopravy, bezpečnost měst. Energetika se umístila na seznamu
priorit mnohem níže.
V. Sochor zopakoval, že chceme finanční prostředky do měst, avšak nejsou připraveny projekty. Na
MPO vzniká platforma pro vznik projektů v energetice. Místo zdrojů bychom měli nejprve definovat
energetické potřeby. Zmiňuje již delší dobu známý přístup EK „Energy Efficiency Future“. Dotace
musíme opouštět.
Radim Sršeň, SMS, člen Evropského výboru regionů: Nesouhlas s dotacemi jako „výchovným
prostředkem“. Chce to plošná řešení a jejich sdílení. Horizontální přístupy zakotvovat do operačních
programů. SMS toto podporuje.
Rut Bízková vnímá dotace skutečně jako „výchovný prostředek“. Ať chceme, nebo ne, je to realita,
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které se musíme přizpůsobit.
„EUROPEAN CITY FACILITY - informace k možnostem získání dotace prostřednictvím projektu
EUCF“: Jan Pejter | Enviros, s.r.o.
EUCF je 15milionový projekt (euro), většina z této částky jde na granty obcím. Co chybí ČR, je
nedostatek zkušeností, kapacit atd. Projekt podporuje přípravu investičních plánů obcí.
4 výzvy jsou pro region střední a východní Evropu, jedna z výzev je aktuální nyní (do 2. 10. 2020),
další výzvy až do jara 2022. Za region se vybere 11 projektů obcí, vytvoří se investiční plány.
Jak zažádat: 5 kroků
1. Způsobilost, 2. Grant, 3. Hodnoticí kritéria, atd.
Řízení projektu: Energy Cities spolu s Climate Alliance.

„Nová koncepce chytrých řešení pro obce a města“: MMR ve spolupráci s Rut Bízkovou
Třetí prezentaci uvedla Marie Zezůlková, kdy nejprve představila důvody potřeby vzniku materiálu.
Těmi jsou (viz též samotná prezentace):







Splnění úkolu z Inovační strategie
Zareagování na zkušenosti z posledních měsíců
Pomoc českých městům, obcím a regionům k zvýšení jejich rezilience/odolnosti
Využití příležitosti pro nastartování endogenního českého byznysu
Zohlednění výsledků procesu aktualizace Lipské charty
Ukotvení koordinační roli MMR do podoby konkrétních úkolů s přidělenou odpovědností a
datem plnění

Samotnou prezentaci pokrývající záměry a nosné myšlenky koncepce přednesla pí Rut Bízková.
Obecné cíle koncepce: více využít kraje pro poradenství, nacházet plošná řešení, navázání koncepce
na IROP.
Představeny byly vize, principy a pilíře koncepce atd. Např. z pohledu energetiky je třeba podporovat
„ostrovní provozy“. Musíme též podporovat co nejmenší surovinovou spotřebu, neboť jako ČR
nemáme mnoho zdrojů surovin.
Všichni byli vyzvání, aby do pondělí 29. 6. (konce pracovní doby) zaslali své připomínky k této verzi
návrhu koncepce.
Přímé reakce:
J. Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.: Dobré zahrnutí SUMPů, doprava za lidmi, ne
naopak.
P. Walletzký, MU Brno: Nejdůležitější je „střecha“ konceptu SMART, s kterou se ztotožňuje.
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P. Zelený se ptá, kde je „řešení“. Máme všechny fáze, avšak chybí nám ta poslední. Tj. vědět JAK.
Např. typu open source (či one-stop-shop).
P. Oliva nabízí jako jeden z nástrojů posunutí se dále hackaton, který se bude konat v září t.r.
Lubomír Šrámek, STMOÚ, se ptá přítomných (řečnická otázka): Jak „to“ dostaneme ke starostům?
Jak „to“ rozpohybovat? Dle jeho mínění je třeba marketingovou strategii.
J. Postránecký, architekt: Vracíme se vlastně do 60. let k soběstačnosti měst. Je třeba vytvářet
„urbánní huby“, podporovat koncept „last mile“, digitální inkluzi, uberifikaci lokálních služeb. Holistický
přístup nahradit holonistickým (aspekty vnitřních vazeb, mikroregiony). REZILIENCE, DATA, AI.
Radim Sršen: Navrhuje název koncepce pro SC změnit, neboť samotný název nezohledňuje potřeby
venkova.Uvádí příklad Jižní Korey, kde dle jeho informací nezáleží na tom, kde osoba podniká či je
zaměstnána, a přesto funguje princip práce z domova pro každého.
V. Sochor oznámí změnu nominace kolegyně: za J. Sedláčkovou bude na PS SC chodit Regina
Dulavová.
Krištofíková Olga, MD: MD se dívá na koncept SC jako na informace získávané pomocí inteligentních
dopravních systémů (IDS). V rámci OPD2 budou podporovány takové projekty (až 50). Zástupkyně
MD též informuje o připravovaných akcích v září 2020 v Ostravě:
22. 9. konference „Tramvaje a autobusy našly společnou řeč: C-ITS technologie pro městskou
hromadnou dopravu“; 23.9. Seminář ITS a C-ITS a jejich plánovaná podpora v OPD, IROP2 A CEF
Transport2
MD chce být též přítomno na URBISu, v plánu je realizace setkání komisařek EU pro dopravu a
regionální rozvoj. Na závěr jednání pí Krištofíková spustí video (k zhlédnutí na Youtube) jako příklad
kooperativních systémů.
Bod 3 - Různé
 Informace o pořádaných akcích – viz souhrnná prezentace MMR
 Termín dalšího jednání – podzim 2020

B Úkoly
 Změna formátu PS pro SC – náměty, nápady, zpětná vazba od účastníků PS (např. podle témat,
podle rezortů) - T: do příštího jednání.
 Posílat podněty ke struktuře a obsahu internetové stránky www.smartcities.mmr.cz –
T: průběžně.
 Posílat podněty k návrhu „Koncepce Smart Cities“ - T: nejprve do 29. 6., poté možno průběžně

Zapsal: Jiří Vlček
Schválila: Marie Zezůlková
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