
Zavedli jsme systém řízení kvality 

a systém environmentálního řízení a auditu 

Chytřejší 
Moravskoslezský kraj 

Chytřejší kraj – Mezinárodní konference a 
Brokerage event 

Ostrava 5. 10. 2017 
Ing. Jakub Unucka, MBA 
náměstek hejtmana kraje 



Zavedli jsme systém řízení kvality 

a systém environmentálního řízení a auditu 



Zavedli jsme systém řízení kvality 

a systém environmentálního řízení a auditu 

Oblasti chytrého regionu 
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Infrastrukturní projekty 

           Datové analytické centrum 

  Modelování, simulace a zálohování dat. 

  Vysokorychlostní datová síť 

  Propojení krajského úřadu s organizacemi kraje  
  vysokorychlostní datovou sítí. 

  

  Free Wi-Fi 

  Hotspoty s bezplatným připojením k internetu. 

 

  Internet věcí 
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Dopravní projekty 

           Chytré parkování 

  Chytrá parkoviště a navigační systémy pro organizaci 
  parkování. 

  Monitoring a vyhodnocování dopravních toků 

  Efektivní sběr a vyhodnocování dat 

  

  Dobíjecí infrastruktura 

  Síť pro elektromobily i elektrokola. 

 

  Inteligentní systémy a řízení dopravy 

  Navigační a informační systémy, open data. 
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Projekty pro úspory 

           Energetický management budov 

  Aplikované senzorické sítě a informační modely. 

 

  Senzorické měření ovzduší 

  Identifikace koncentrací škodlivin. 

  

  Oběhová ekonomika 

  Portál a aplikace k odpadovému hospodářství. 

 

  Environmentální výchova 

  Badatelské projekty ve školách s IT. 
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Zdravotnické projekty 

           Elektronizace procesů (EPZ) 

  Informační systémy a elektronická dokumentace. 

 

  Objednávkové systémy 

  Včetně elektronické komunikace a služeb přepravy. 

  

  Telemedicína 

  Služby a systém pro vzdálenou komunikaci. 

 

  Navigační systémy 

  Mobilní aplikace včetně databáze responderů. 
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„Debyrokratizační“ projekty 

           E-Government 

   

 

  Efektivní řízení organizací 

   

  

  Bezpečné databáze  

   

 

  Informační portály pro občany 
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Soutěž o nejlepší chytrá řešení 
 

REALIZACE CHYTRÉHO ŘEŠENÍ 

Do konce roku 2017 nainstalováno Po dobu roku 2018 k užívání zdarma 

DOTAČNÍ PROGRAM 

5 Dotačních titulů 
Finanční alokace  

2,5 mil. Kč 
100 % uznatelných 

nákladů 
Min. výše: 50 000 Kč 

Max. výše: 500 000 Kč 

Ukázat lidem v Moravskoslezském kraji, jak lze pomocí  
 moderních technologií ušetřit čas, finanční prostředky a 

vést pohodlnější život v regionu. 
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Děkuji za pozornost. 


