PS Chytrý venkov – HLAS z MAS - II/2019
-

Člen PS Marek Hartych zastupoval 5.12. v Bruselu NS MAS ČR na jednání ENRD ke konceptu Smart
Villages, zpráva z této zahraniční cesty viz http://nsmascr.cz/dokumenty/pracovni-skupiny/ps-chytryvenkov/

-

Čtyřdílný vzdělávací cyklus workshopů KS NS MAS Středočeského kraje k Chytrému venkovu, který byl
zahájen 26.11. v buštěhradském sídle UCCEB http://www.uceeb.cz/ pokračoval svou druhou částí 3.12.
v energeticky soběstačné obci Kněžice http://www.obec-knezice.cz/. V pátek 26.1. 2019 se pak odehrál
v pořadí již 3. Workshop v ZŠ Mutějovice na Rakovnicku, kde nás potěšila účast zástupkyň MMR a
MZe/CSV i středočeského SIC. Poslední, 4 setkání je plánováno na 26. února do Komunitního centra
obce Kostelní Hlavno na Mladoboleslavsku. Celý cyklus vzdělávání, který je financován z dotace
Středočeského kraje pro KS NS MAS Sk, bude završen dvoudenní konferenci v Eli Beamlines - největší
výzkumné infrastruktuře ve Středočeském kraji v Dolních Břežanech. Registraci můžete provést na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFweXA5PNPwxgIZAWZMEEvimHmJkLfefAUyAlt_SIFvNY
WYQ/viewform?usp=sf_link Více info na http://stredocesky.nsmascr.cz/

-

Na sklonku r. 2018 jsme jednali na pozvání pracovníků Oddělení strategií a trendů EU, Sekce pro
evropské záležitosti Úřadu Vlády ČR o záměrech NS MAS ČR v rámci konceptu Chytrý venkov; kromě
záměru na vznik „Virtuální platformy“ pro SMART Cities, Region a Villages jsme se dozvěděli o
zveřejnění studie „Jak se v ČR daří zapojit jkraje, města a obce do konceptu SMART“, který vznikl na
základě grantu TA ČR
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/jak-se-v-ceske-republice-dari-zapojit-kraje-mesta-a-obce-do-konceptu-smart--170965/

-

-

10.1. se zástupci PS Chytrý venkov Marek Hartych a Stanislav Štumpf zúčastnili IV. ročníku Konference
SAMOSPRÁVY 2019 s podtitulem Sucho, Kůrovec a finance. Konference se netýkala pouze sucha a
následků klimatických změn, ale i chytrým řešení. Jeden z odpoledních bloků byl věnován chytrému
venkovu. Radim Sršeň měl prezentaci, která se týkala výzvy k užívání chytrých řešení a jejich přenos na
obce. Vystoupil zde profesor Gryga, který pro Úřad vlády ČR udělal srovnávací studii, jak jsou na tom
města z pohledu Smart City. Zajímavá byla též prezentace s tématem inovací ve fungování úřadu obcí.
http://www.uschovna.cz/zasilka/JZGXLBPE3JE38K8U-5GC/
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24.1. se uskutečnil na ČZU v Praze-Suchdole workshop na téma Velká a otevřená GI data a otevřený GI
software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“; zajímavé
prezentace, nejen z pohledu PRV, jsou ke stažení na http://www.wirelessinfo.cz/en/prezentace-zworkshopu-na-czu-24-1-2019-ke-stazeni/
6.2. 2019 zástupci naší PS ChV prezentovali záměry NS MAS ČR na jednání PS Smart Cities při MMR a
sklidili mezi účastníky zaslouženou pozornost https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalnirozvoj/Smart-Cities
V ledna 2019 proběhlo informativní jednání s regionálním zastoupením agentury CzechInvest pro Prahu
a Středočeský kraj o možnostech spolupráce s MAS v rámci celé ČR; následovala jednání s náměstkem
ministryně MPO ing. Očkem ohledně možností participace MAS na zavádění rychlého internetu na
venkově; o výsledku jednání budeme NS MAS informovat na Výboru NS MAS, popř. v příštím vydání
Hlasu z MAS
14.2. proběhne 2. jednání PS Rozvoj venkova při MMR, která byla zřízena na základě rozhodnutí Rady
vlády pro udržitelný rozvoj a jejího Výboru pro udržitelné municipality; v rámci činnosti této PS bude mj.
projednávána Analytická část nové Koncepce rozvoje venkova; mechanismus připomínkování ze strany
NS MAS ČR byl projednán na Výboru NS MS v Olomouci 12.2.
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Ve dnech 27.-28.2. se bude v Litoměřicích konat konference Energie v rukou měst. Konferenci
pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České
republiky (NSZM ČR) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou
energetiku Energy Cities, a městem Litoměřice. Mezi hlavní témata patří Energetická soběstačnost
měst a vlastní zdroje, inspirace z Česka i zahraničí, financování, právní aspekty, sdílení, workshopy a
exkurze. Je to určeno pro zástupce měst, obcí a regionů a jejich partnery, které zajímá prosazování
inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na
municipální úrovni.
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/energie-v-rukou-mest-iv-mezinarodni-konference-semmo2019

-

5.3. 2019 se v Praze bude konat Seminář o Dynamickém veřejném osvětlení; pozvánku si v případě
zájmu vyžádejte u sekretariátu NS MAS nebo svého zástupce v PS Chytrý venkov// pozvánka je
k dispozici na http://nsmascr.cz/dokumenty/pracovni-skupiny/ps-chytry-venkov/

-

Připravujeme 2. setkání všech členů a zájemců o činnost v rámci PS Chytrý venkov; termín a místo
bude dojednáno na setkání MAS v rámci „volebního“ Výboru NS MAS ve dnech 11. – 12.3. v Pardubicích

