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Co je URBIS Smart City Fair?

• Jediná platforma pro předávání znalostí a zkušeností v rámci V4+ (Rumunsko, Bulharsko, 

Slovinsko, Chorvatsko …) → CEE

• Zde získáte obecný přehled o problematice, o aktuálních trendech, výzvách a setkáte se s 

nejpovolanějšími lidmi 

• Zde se začínají přetvářet příležitosti ve skutečnost

• Zde se budete inspirovat, co požadovat nebo změnit u vás doma a jak

• Jedná se již o 5 ročník samostatné akce (+ jeden nultý ročník součást jiného veletrhu)
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Hlavní témata 2022

• Veřejné prostory a udržitelné plánování jako příležitost pro změnu klimatu

• Digitální samospráva, která je datově řízená a využívá i data z kosmu

• Jak již v současné době využít prvky autonomní mobility

• Zavádění inovací nebo chytrých přístupů do samospráv

• Benchmark, kde se v zahraničí inspirovat a jak případně spolupracovat
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URBIS Smart City Fair 2022 v číslech

• 50+ vystavovatelů (veřejný, akademický, neziskový a veřejný sektor)

• 1500+ návštěvníků  (fyzických i online)

• 4 bloky programu na Expo stage (základní přehled o problematice)

• 20+ workshopy (větší vhled do problematiky)



Program
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NOVINKY ROČNÍKU 2022
• URBIS Matchmaking Mission - představení zahraničních delegací nebo samospráv, tamního 

podnikatelského a akademického sektoru (společné expozice)

• URBIS Smart Benchmark/Index - ocenění účastníků, samosprávy nebo chytré řešení nebo 

přístup od dodavatelů

• Ocenění řečníků a facilitátorů workshopů

• Uživatelsky upravená struktura programu



Jak bude akce Urbis Smart City Fair 2022 probíhat?

Ročník 2022 bude probíhat ve formě hybridní, kdy akce bude 

probíhat v prostorách Veletrhů Brno fyzicky a také vzdáleně ve 

virtuálním prostoru, kdy nabídka účasti bude plnohodnotná.

Vše je koncipováno tak, abychom vyšli vstříc všem účastníkům:

- Mít sociální kontakt a být na akci fyzicky přítomen

- Připojit se vzdáleně, pokud mi to nevychází účastnit se fyzicky

Pokud by nastala nějaké další restriktivní opatření, počítáme s uspořádáním virtuální verze akce.
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Jak se účastnit?
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Co na vás čeká?
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URBIS Smart Index – co očekávat

• Pro každého účastníka URBIS Smart City Fair 2022 je garantované získání nezávislého 

ohodnocení URBIS Smart Index

• URBIS Smart Index uděluje nezávislá porota a transparentnost zajištěna

• URBIS Smart Index je ideální marketingové sdělení s cílem odlišení se a vyzdvižení kvalit

• URBIS Smart Index je platný na jeden rok a to do konání dalšího ročníku



URBIS SMART INDEX 2022
Kdo přestavuje chytrou samosprávu
Posuzované kritéria:

• Dopad na životní prostředí

• Dopad na využívání zdrojů

• Dopad na kvalitu života

• Dopad na lokální prosperitu

• Otevřenost a modularita

• Uživatelský přístup a optimalizace

• Sociální aspekt a dopad na změnu chování

• Inovativní přínos

4,6
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URBIS INDEX 2022
Jaké je chytré řešení a přístup
Posuzované kritéria:

• Dopad na životní prostředí

• Dopad na využití zdrojů

• Dopad na kvalitu života

• Otevřenost a integrace

• Modularita a funkčnost

• Uživatelský přístup

• Sociální aspekt a  dopad na změnu chování

• Inovativní přínos

6,2
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URBIS Joint Trade Mission – co očekávat

• Společná prezentace veřejného sektoru (státy, regiony a města) a jejich klíčových zástupců z 

podnikatelského a akademického sektoru

• Oceňovaný společný marketing a PR (budování místní značky)

• Efektivní forma obchodních misí se zaměřením na samosprávy, předávání zkušeností, možnost 

nalezení nových příležitostí nebo referenčních zakázek či nových partnerů

• Výhodné a modulární expozice, které významně snižují náklady při zapojení místních partnerů

• Každá zúčastněná entita získá ohodnocení URBIS Smart Index
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Proč navštívit Brno?

• Příležitost nasát inspiraci od místních institucí a organizací

• Tradiční místo veletrhů a kongresů od roku 1928 s mnoha významnými 

funkcionalistickými objekty

• Město zábavy, kultury a historie

• Město s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem
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Město Brno dlouhodobě podporuje akci URBIS Smart City Fair, ve které vidí 
významný potenciál pro získání a předávání zkušeností nebo pro vytvoření 
obrazu, co je možné dosáhnout v oblasti rozvoje chytrých měst.

V současné situaci leží nejenom před samosprávami mnoho výzev, které budou 
potřebovat řešit. A právě zde je velký prostor pro implementaci inovací a změn.

Letošní ročník proběhl online a zde jsme si i přes podporu digitalizace 
uvědomili potřebnost sociálního kontaktu, a proto stále více chápeme URBIS 
Smart City Fair jako unikátní platformu pro rozvoj inovací v samosprávách v 

rámci střední a východní Evropy. 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna
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Kontakty:

Petr Maliňák

724 938 719

pmalinak@bvv.cz

Jiří Palupa

602 713 538

jpalupa@bvv.cz
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UVIDÍME SE V BRNĚ

www.bvv.cz/urbis
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