
Chytrý region a Venkov pro život 4.0

Nový přístup Středočeského kraje k regionálnímu rozvoji



PŘENASTAVENÍ SYSTÉMU

ADMINISTRATIVNÍ ČÁST



1. Od aktualizace PRK k novému dokumentu, důvody: 

• sladění se zákonem č. 248/2000 Sb., O podpoře regionálního rozvoje, v platném znění

• provázání s novým návrhem Strategie regionálního rozvoje ČR

2. Zapracování koncepce Chytrý venkov

3. Příprava na využívání ESIF   

Zpracování Strategie rozvoje Středočeského kraje



Zásadní posuny v zaměření SRK (realizováno v průběhu 2017-2018)

 Zohlednění témat spojených s regionální konkurenceschopností (krajská RIS 3)
 dostupnost internetu, aplikace, 

 výzkum a vývoj,

 dostupnost a obslužnost. 

 Identifikovány priority kraje
 voda/sucho

 konektivita a dopravní dostupnost

 energetika a bezpečnost 

 Další důležitá témata
 cestovní ruch

 malé a střední podnikání 



Finalizace SRK (prosinec 2018 - leden 2019)

Zdůraznění priorit kraje ve východiscích strategie  

 Upřesnění: SWOT ANALÝZA

 Výstupy a doporučení se stanou hlavním dokumentem

 analytická část se přesune do samostatných kapitol

 Vytvoření samostatné kapitoly spojené s územní dimenzí

 Nastavení systému implementace

 Identifikace vazeb na priority a specifické cíle SRR ČR 

Rada kraje a zastupitelstvo vzalo návrh na vědomí



PŘENASTAVENÍ SYSTÉMU 

REALIZACE



Implementace SRK 

 Nastavený systém akčních plánů
 metodika je součástí SRK

 Středočeské inovační centrum
 Věda, výzkum, inovace, inovační podnikání

 Transformace SIC → řešení úkolů předjímané SRK



Implementace SRK 

 Chytrý venkov → Venkov pro život 4.0

 Přednostní ověření ve vybrané specifické oblasti

 hospodářsky a sociálně slabé oblasti vymezené Středočeským krajem



Pilotní ověření SRK  - VENKOV PRO ŽIVOT 4.0

 projekty na bázi chytrých řešení
 pro obce, kraje a jejich organizace  

 Komplexní řešení potřeb 
 např. formou vytvoření katalogu typových řešení zaměřených na potřeby jasně 

určených cílových skupin pro zařízení kraje (permanentní veletrh aplikovaných 
možností/příležitostí)

 Ověření typových řešení
 v podobě integrovaných projektů 

→ v konkrétním zařízení 

→ v konkrétní obci



Typy integrovaných chytrých řešení (nyní předmětem diskuse saktéry)

Řešení pro budovy

 mikroklima budov

 energetická úspora budov 
 Měřící čidla

 kogenerační jednotka

 využití obnovitelných zdrojů
 úspora vody 

 systém zpětného využívání vody

 bezpečnosti budov
 stále pod kontrolou přes mobil



Typy integrovaných chytrých řešení (nyní předmětem diskuse saktéry)

Řešení pro města a vesnice

 dopravní obslužnost

 bezpečnost v obci
 “chytré“ pouliční lampy 

 kamerový systém s vyhodnocovacím systémem

 informační pointy

 chytrá kancelář starosty

Řešení pro krajinu

 technologie řešící “bílá místa“

 detektory shromažďující data (vlhkost, voda, sucho, požár)



Typy integrovaných chytrých řešení (nyní předmětem diskuse saktéry)

Řešení pro poskytovatele sociálních služeb

 využití moderních technologií pro dálkový monitoring stavu klientů

 efektivní řešení nedostatku terénních pracovníků 

Řešení pro obce s chybějící prodejnou

 objednávkový systém základních potravin/drogerie

 dodávky x-krát týdně        

 doručení do boxů s kódem 



Dotazy? 

Děkuji za pozornost


