Zápis ze zasedání
Komise Smart Region
14. 9. 2018

Zasedání Komise Smart Region Jižní Čechy se uskutečnilo 14. 9. 2018 v prostorách JVTP,
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina, příloha zápisu
Jednání zahájil p. Polanský, předseda Komise Smart Region Jižní Čechy, který na úvod
představil body programu zasedání komise a vyzval členy komise k případnému doplnění:
1. Evropský region Dunaj – Vltava: možnosti spolupráce (Iveta Fryšová - Krajský úřad Kraje
Vysočina)
2. Studie e-mobility (progres)
3. Metodika měření chytrosti (zapracování připomínek)
4. Studie rozvoje Smart region Jižní Čechy
5. Memorandum Smart City Tábor
6. Science Center (progres, aktuality)
Program jednání:

1. Evropský region Dunaj - Vltava
Hosta zasedání, paní Iveta Fryšová (Krajský úřad Kraje Vysočina) představila v krátké prezentaci
(viz příloha zápisu) možnosti spolupráce ERDV.
V současné době se také jedná o změnách stěžejních témat ERDV. Navržená témata jsou
následující:
- Industry 4.0
- zdravotnictví
- cestovní ruch
Přičemž se pomalu opouští od tématu doprava.
Nová témata budou schválena politickým grémiem (listopad 2018).
Spolupráce ve znalostních platformách
dotaz p. Polanský: Jaký má ERDV konkrétní přínos pro kraj Vysočina?
-

síťování => příprava projektů VaV (lesnictví) – zapojené subjekty: Ústav AV (Pelhřimov) x
bavorští partneři, ÚAV x Univerzita Linec

2. Studie e-mobility – progres
Společnost E&Y dokončuje návrh studie proveditelnosti. V první polovině měsíce říjen bude návrh
rozeslán k připomínkování všem členům komise.

3. Metodika měření chytrosti – zapracování připomínek / vybraná města
Veškeré připomínky a návrhy měst, které předložili členové komise, byly předány společnosti IDC.
Dne 17. 8. 2018 proběhla schůzka ze společností IDC, kde se řešili jednotlivé návrhy úprav.
Město, které se podrobí metodice, bude určeno KÚ a to na začátku měsíce října.
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Předseda komise žádá společnost IDC, aby předložila změnovou verzi dokumentu. Verze bude
vyžádána tajemníkem komise, který ji rozešle na zástupce KÚ a předsedovi komise.

4. Studie rozvoje Smart region Jižní Čechy
Předsedou komise byl představen nový projekt, kterým je Studie rozvoje Smart region Jižní Čechy.
Tuto studie bude provedena externí společností na základě výběrového řízení (KÚ).
V rámci zpracování této studie budou probíhat kontrolní dny, kdy budou mít členové komise SR
prostor pro připomínkování.
Výběrové řízení na zhotovitele by mělo být vyhodnoceno na podzim tohoto roku.
Předpokládaný čas na vyhotovení studie je 8 – 10 měsíců od podepsání smlouvy.
Po podpisu smlouvy bude uspořádána schůzka se zpracovatelem, kde je více vyspecifikují jednotlivé
úkoly studie.
V rámci studie také proběhne revize činností a výstupů komise - podzim / zima 2018

5. Memorandum Smart City Tábor (Michaela Novotná)
Memorandum bylo uzavřeno mezi Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích
(VŠTE), Czech Smart City Clusterem a Jihočeským krajem. Michaelou Novotnou (zástupce za Jihočeský
kraj) a Vojtěchem Stehelem (VŠTE) byl představen cíl memoranda, kterým je všeobecný rozvoj
iniciativy Smart City.
Na následující jednání komise SR budou přizvání zástupci za jednotlivé subjekty memoranda, aby
podrobněji představili cíle spolupráce.
Z pohledu komise bude kladen důraz na to, aby se aktivity v rámci memoranda vzájemně doplňovali
s činnostmi komise a nedošlo tak například k duplikaci výstupů.

6. Science Center (Michaela Novotná)
V rámci věci Science Center proběhlo v režii KÚ výběrové řízení na zpracovatele studie
proveditelnosti. V rámci hodnocení nabídek nebyla ani jedna vybrána z důvodu kvality nabídek.
Studie by měla jasně odpovědět na otázku, zda bude centrum dlouhodobě udržitelné.
pozn.: Iveta Fryšová (Krajský úřad Kraje Vysočina) – stejná studie byla prováděna v Kraji Vysočina v r.
2009 za 1,5 mil. Kč. Zastupitelé se rozhodli o zamítnutí tohoto projektu a to vzhledem k vysokým
provozním nákladům centra.
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7. Ostatní
Pozvánky
Členové komise byli pozváni na následující akce, které přispívají k rozvoji iniciativy Smart Cities.
Veškeré informace o akci jim také budou zaslány emailem.




Pozvánka na Big Data WS
Pozvánka na CZ-BY burzu firem
Pozvánka na konferenci a plánování městské mobility

2. Smart City výzva KÚ
V současné době probíhá evaluace 1. výzvy.
Již nyní se také jedná o vyhlášení výzvy druhé, kde je navrhovaná alokace finančních prostředků 5,5
milionu.
návrh p. Polanský: Propagace výstupů projektů z 1. kola v rámci komise SR.

Dotazy

Termín dalšího zasedání Komise Smart Region byl stanoven na 30. 11. 2018 od 10:00.
Místo konání dalšího zasedání: Lipová 1789/9, České Budějovice, prostory JVTP
Zapsal: Jakub Švojgr

