Evropská chytrá a sdílená města
Mezinárodní konference o městech ovlivněných digitálními technologiemi
a platformami v regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN

22.-23. listopadu 2018, Praha

Informace pro účastníky

Pozvaní účastníci - zástupci
členských států EHK OSN
institucí OSN – EHK OSN, UN-Habitat
dalších mezinárodních institucí - Evropské komise, OECD
institucí ČR - ministerstev, partnerů, asociací
měst regionu EHK OSN
partneři a stakeholderů
akademické sféry, expertů

Jednací jazyky
angličtina a čeština, bude zajištěno simultánní tlumočení

Oficiální dokumenty
Nová agenda pro města
Agenda 2030 - Cíle udržitelného rozvoje
Městská agenda pro EU
Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení

Podkladový pracovní dokument
Podkladový dokument (připravený pořadatelem - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) - k dispozici na
http://www.mmr.cz/essc

Další tematické dokumenty
Různé tematické dokumenty jsou k dispozici na http://www.mmr.cz/essc

Hlavní cíle
Setkání a diskuse o různých aspektech v souvislosti s implementací dokumentů OSN a EU o bydlení a rozvoji
měst – cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030, Nové agendě pro města, Ženevské Chartě OSN o udržitelném
bydlení a Městská agendě pro EU.
Sdílení zkušeností, dobrých a špatných příkladů a vizí; prezentace získaných zkušeností, doporučení,
varování apod.
Prezentace příkladů měst z regionu a dosud realizovaných kroků.
Diskuse o regulačních rámcích a o úloze a odpovědnosti národních vlád a místních samospráv.

Zdůvodnění a rámec
Digitální technologie a on-line platformy stále více ovlivňují kvalitu života ve městech. Internet věcí spolu se
sdílením statků, aut, služeb atd. jsou novými jevy, které mění nejen způsob myšlení, ale také chování občanů,
podnikatelů i politiků.
Koncepty sdílené ekonomiky radikálně mění chování spotřebitelů i služby podnikatelů.
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Otázky k diskusi:
Jak může ekonomika platforem ovlivnit rozvoj města?
Je zodpovědné sdílení předmětů a služeb vhodné pro všechny?
Jak sladit ekonomický rozvoj, digitalizaci, životaschopnost města a dostupnost bydlení?
Do jaké míry chytrá města zahrnují aktivity sdílené ekonomiky?
Jak vyrovnat veřejný zájem místních obyvatel s dynamickým růstem aspektů sdílené
ekonomicky?
Sdílená ekonomika v bydlení - jaké jsou hrozby a jaké možnosti?
Existuje dostatek prostoru jak pro občany, tak pro turisty? Mohou města absorbovat všechny?
Může se zlepšit plánování měst prostřednictvím sdílení dat?
Jaké výhody a jaká rizika přináší sdílení aut a jízdních kol?
Mohou města využívat možnosti sdílené ekonomiky a řešit problémy měst ruku v ruce se svými
obyvateli?
Jaká jsou očekávání do budoucnosti?

Program

Čtvrtek 22. listopadu 2018
10:00Registrace, káva na uvítanou
11:00 Zahajovací proslov zástupce ministerstva a uvítací vystoupení
Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Zástupce Úřadu slovenského místopředsedy vlády
Zástupce města Prahy
Zástupce Stálého zastoupení ČR při OSN
Zástupce EHK OSN
Zástupce Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat)
11:20 Key note – úvodní vystoupení
11:40 Blok 1
Možnosti a výzvy inteligentních a sdílených měst v evropském regionu - vliv digitálních
technologií a online platforem
Moderovaná panelová diskuse; cca 5 panelistů (každý 7 minut)
Diskuse s účastníky z auditoria
12:50 Oběd
13:30 Prezentace současné situace ve vybraných městech - reálné zkušenosti, poučení
Cca 6 prezentujících - zástupců vybraných měst (každý 10 minut)
Diskuse s účastníky z auditoria
15:20 Přestávka na kávu
15:50 Blok 2
Bydlení - místní občané versus turisté? Trhy a cenová dostupnost
Moderovaná panelová diskuse; cca 5 panelistů (každý 7 minut)
Diskuse s účastníky z auditoria
16:50 Shrnutí a závěry prvního dne

Pátek 23. listopadu 2018
10:00Blok 3
Městské plánování a správa chytrých měst - vyrovnávání ekonomické dynamiky a veřejných
zájmů
Moderovaná panelová diskuse; cca 5 panelistů (každý 7 minut)
Diskuse s účastníky z auditoria
11:20 Přestávka na kávu
11:50 Blok 4
Samoregulace, regulace a jejich vymáhání - role městských samospráv a národních vlád
Moderovaná panelová diskuse; cca 5 panelistů (každý 7 minut)
Diskuse s účastníky z hlediště
13:10 Shrnutí a závěrečné poznámky
13:20 Závěrečný oběd, konec konference

* **

Místo konání
Akademie veřejného investování
Ministerstvo pro místní rozvoj
Pařížská 4, Praha 1

Účast a registrace
Účast na konferenci je otevřena zástupcům vlád, měst a městských asociací, mezinárodních, místních
a regionálních organizací, akademického a soukromého sektoru, nevládních organizací i jednotlivým
odborníkům z regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN. Účast na konferenci je zdarma; nebudou
poskytovány žádné příspěvky.
Účastníci se musí zaregistrovat před zahájením akce prostřednictvím registračního formuláře na adrese
http://www.mmr.cz/essc. On-line registrace je otevřena od 17. září do 20. listopadu 2018.
V místě konání budou všichni účastníci požádáni o předložení průkazu totožnosti, aby mohli obdržet vstupku.

Parkování
Parkování v okolí MMR není zajištěno; nejbližší parkování je možné v prostorech hotelu Intercontinental –
Garáže Pařížská (Pařížská 30, Praha 1, cena – 75,- Kč/hod nebo 1.000,- Kč/den (http://1park.cz/?lang=cz)
a v parkovišti obchodního centra Palladium (Náměstí Republiky 1, Praha 1 – cena 55,- Kč/hod nebo 700,- Kč/den
(https://www.palladiumpraha.cz/pro-motoristy/)

Ubytování
Ubytování a cestovní náklady si hradí účastníci sami.
Více informací k ubytování naleznete zde:

https://www.prague.eu/cs/objekty/ubytovani
https://www.prague.eu/en/objects/accommodation
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
http://www.praha.eu/jnp/en/index.html

Veřejná doprava
http://www.prague.eu/cs
http://www.dpp.cz/

Jízdenky
32,- Kč - základní
16,- Kč - děti (10-15 let)
»Jízdenka platí pro metro, tramvaje, autobusy a lanovku po dobu 90 minut po značení, musí být prokázán věk
dítěte
24,- Kč - základní
12,- Kč - děti (10-15 let)
»Jízdenka platí pro metro, tramvaje, autobusy a lanovku po dobu 60 minut po značení, musí být prokázán věk
dítěte
Časové (turistické) jízdenky
»jízdenka na 24 hodin – 110 Kč, děti (10–15 let) 55 Kč
»jízdenka na 72 hodin – 310 Kč, pro děti není zvýhodněné jízdné
Tyto jízdenky platí pro všechny způsoby městské dopravy od okamžiku jejich označení. Lze je zakoupit v
informačních centrech Pražské hromadné dopravy.
Přeprava zavazadel
»zavazadla – 16,- Kč

Kontakt
Kontakt a e-mail pro otázky

essc@mmr.cz

Web
www.mmr.cz/essc

