
Updated koncept společného programu 

Urbis Smart City Fair a Future Mobility 

(doplněno o draft programu souběžné akce Urban Mobility Days) 

 

Úterý 20. září 2022 

Speciální prostor: 

9.30 – 12.00  Kulatý stůl samospráv (uzavřené pro zástupce samospráv a vystavovatele) 

 

Main stage: 

9.00 – 13.00 Na main stage v tomto čase poběží předtočená maximálně 5 minutové pitche 

s case studies vystavovatelů a partnerů (smyčka) + prokládané programem na 

main stagi 

 

blok Urbis Innovation (13.00 – 16.30) 

13:00 – 13.15  Oficiální přivítání (primátorka pí. Vaňková) 

13.15 – 14.45  Panelová diskuze zástupců ČR a SR samospráv + 1 až 2 vystavovatelé 

14.45 – 15.00  Pauza 

15.00 – 15.15  Prezentace městské společnosti 

15.15 – 15.30  Prezentace zástupců města / kraje 

15.30 – 15.45  Národní / evropská úroveň 

15.45 – 16.00  Zahraniční zkušenosti 

16.00 – 16.15  Zahraniční zkušenosti 

16.15 – 16.30  Prezentace univerzity / místních zkušeností / komerční prezentace 

 

Co si představit pod blokem Urbis Innovation: 

Jaké ověřené novinky je možné implementovat v samosprávách v rámci digitalizace služeb 

samosprávy, využití dat a mapových aplikací, kybernetické bezpečnosti, efektivní komunikace a 

zapojení uživatelů samosprávy, autonomní mobility (pokud nebudeme dělat ve vlastní režii blok 

Future Mobility) a obecně řízení dopravy či změny chování, sociálních a zdravotnických službách, 

vzdáleného vzdělávání. Kde se inspirovat, co očekávat a požadovat nebo rozšíření si obecného 

pohledu na to, co je již v současné době možné či se testuje. 

Kterých oblastí se dotýká: 



#elektronizace a digitalizace, #ICT a kybernetická bezpečnost, #datová problematika a GIS, #doprava, 

#autionomní doprava, #cyklo a pěší doprav, #sociální a zdravotní služby, #bezpečnost a dohledové 

centra, #nákladním s majetkem, #infratruktura, #sítě a senzory, # IoT a 5G, #řízení a ovládání, 

#participace a komunikace, #vzdálené fungování, #sdílené ekonomika, #bydlení, #cestovní ruch 

 

Workshopy:  

9.30 – 16.30 Speciální prostory max. 4 pro cca 30 osob, divadelní sezení s prezentační 

technikou (max. délka 90 min) 

 

Urban Mobility Days 

Tue 20 

8:30-12:00 Registration & welcome coffee 

CIVITAS PAC 

meeting (AM) 

+ 

AM (tbc): 

Side event from EIT 

urban mobility  

+ 

Exhibition 

 

9:00-11:30 “Mobility powered by youth” conference 

 
12:00-13:00 Grand opening 

13:00-14:00 Lunch Break 

14:00-15:30 High-level Plenary 1  

15:30-16:00 10 Pitches 

16:00-16:30 Break  

16:30-18:00 High-level Plenary 2 

18:00-19:00 Break 

19:00-19:30 CIVITAS 20th anniversary and Award ceremony 

CIVITAS Transformation + CIVITAS Young Champion 
19:30-22:00 Dinner  

 

 

Středa 21. září 2022 

 

Main stage: 

blok Future Mobility (9.30 – 13.00) 

9.30 – 9.45  Oficiální zahájení (p. Kratochvíl) 

9.45 – 12.45 Konference a program p. Srp / případně náš program v kontextu dalších bloků 

a dní 



Co si představit pod blokem Future Mobility: 

Vše ohledně dopravy a udržitelné mobility (SUMP), micromobilita, řízení dopravy, autonomní 

mobilita (parketa jen pro akce Veletrhů ne třetího subjektu) … Případně i doplněné o komunální 

techniku. 

 

12.45 – 16.30 Na main stage v tomto čase poběží předtočená maximálně 5 minutové pitche 

s case studies vystavovatelů a partnerů (smyčka) + prokládané programem na 

main stage 

Workshopy:  

9.30 – 16.30 Speciální prostory max. 4 (možná budou stačit i dvě) pro cca 30 osob , 

divadelní sezení s prezentační technikou (pro platící za workshopy je možné 

dát i za příplatek možnost streamu) a max. délka 90 min 

 

Main stage: 

blok Urbis Management (13.30 – 16.30) 

13:30 – 15.00  Panelová diskuze zástupců ČR a SR samospráv + 1 až 2 vystavovatelé 

15.00 – 15.15  Prezentace městské společnosti 

15.15 – 15.30  Prezentace zástupců města / kraje 

15.30 – 15.45  Národní / evropská úroveň 

15.45 – 16.00  Zahraniční zkušenosti 

16.00 – 16.15  Zahraniční zkušenosti 

16.15 – 16.30  Prezentace univerzity / místních zkušeností / komerční prezentace 

 

Co si představit pod blokem Urbis Management: 

Jak efektivně řídit obce, města a kraje, jak spolupracovat s ostatními samosprávami pro šíření 

zkušeností, poučení se s chyb či pro vytváření efektivní konsorcií a snižování nákladů, jaké nástroje 

využívat, jak efektivně komunikovat, jak rozšiřovat vzdělání zaměstnanců, jak účelně realizovat 

projekty, jak je financovat, jak přistupovat ke strategickému plánování a udržitelnému rozvoji 

samosprávy. 

Kterých oblastí se dotýká: 

#sdílení zkušeností, #spolupráce, #síťování, #projektové konsorcia, #efektivní úřad, #projektové 

řízení, #strategické plánování, #územní plánování, #výstavba, #architektura, #brownfiledy a využití 

v čase, #financování a dotace, #další vzdělávání, #brandmanagement, #plánování a modelování, 

#krizové řízení 

 



Workshopy:  

9.30 – 16.30 Speciální prostory max. 4 (možná budou stačit i dvě) pro cca 30 osob , 

divadelní sezení s prezentační technikou (pro platící za workshopy je možné 

dát i za příplatek možnost streamu) a max. délka 90 min 

Social evenings: 

Společenský večer v rámci Urbis Smart City Fair a Future Mobility – zcela v kompetenci Veletrhů Brno 

(po 17 případné komentované prohlídky areálu – nutnost rezervovat předem, samotná akce od 18 h.) 

 

Urban Mobility Days 

Wed 21 

8:30-9:00 Welcome coffee 

Exhibition 

and Site visits 

10:00 - 13:00 

9:00 – 10:00 Plenary 3 

10:00-10:15 Break  

10:15-11:30 Session 1  Session 2 Session 3 

11:30-12:00 Coffee break 

12:00-13:15 Session 4 Session 5 Session 6 

13:15-14:15 Lunch break 

14:15-15:30 Session 7 Session 8 Session 9 

15:30-16:00 Coffee break 

16:00-16:30 10 pitches 

16:30-18:00 Closing plenary session 

18:00 End of conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 22. září 2022 

Main stage: 

blok Urbis Environment (09.30 – 12.30) 

9.30 – 9.45  Oficiální přivítání (ředitel Maliňák) 

9.45 – 10.00  Prezentace městské společnosti 

10.00 – 10.15  Prezentace zástupců města / kraje 

10.15 – 10.30  Národní / evropská úroveň 

10.30 – 10.45  Zahraniční zkušenosti 

10.45 – 11.00  Zahraniční zkušenosti 

11.00 – 12.30  Panelová diskuze zástupců ČR a SR samospráv + 1 až 2 vystavovatelé 

 

Co si představit pod blokem Urbis Environment: 

Jak zlepšit prostředí a kvalitu v samosprávách, jak efektivně reagovat na změnu klimatu, jak využít 

příležitostí Zelené dohody pro rozvoj lokálního podnikání, jak snížit uhlíkovou stopu, jak snížit 

závislost na fosilních palivech, jak efektivně řešit energetický a facility management, jak snižovat 

tvorbu odpadů a realizace opatření pro fungující cirkulární ekonomiku v samosprávách, jaké skutečné 

benefity to bude mít pro samosprávu a zlepšení kvality života. 

Kterých oblastí se dotýká: 

#životní prostředí, #změna klimatu, #biodiverita, #nakládání s vodou a vodozádržné opatření, 

#odpadové hospodářství, #cirkulární ekonomika, #udržitelné zemědělství, #správa nemovitostí, 

#energetika, #OZE, #veřejné prostranství, #zeleň a vodní prvky, #relaxační zóny 

 

12.30 – 13.30 Na main stage v tomto čase poběží předtočená maximálně 5 minutové pitche 

s case studies vystavovatelů a partnerů (smyčka) + prokládané programem na 

main stage 

12.45 – 16.30 Na main stage v tomto čase poběží předtočená maximálně 5 minutové pitche 

s case studies vystavovatelů a partnerů (smyčka) + prokládané programem na 

main stage 

Workshopy:  

9.30 – 16.30 Speciální prostory max. 4 (možná budou stačit i dvě) pro cca 30 osob , 

divadelní sezení s prezentační technikou (pro platící za workshopy je možné 

dát i za příplatek možnost streamu) a max. délka 90 min 

 

 

 



Venkovní event pro veřejnost: 

13.00 – 17.00 program akce Evropský den bez aut (spolupráce s Odborem dopravy, Policií 

ČR, Hasičí, Záchranáři a i Městkou policií, Besip apod.).  

 

Urban Mobility Days 

Thu 22 

8:30 -9:30 Welcome coffee 

 
9:30 -11:00 Side event 1 Side event 2 EGUM 

11:00 -11:30 Coffee break 

11:30 -13:00 Side event 3 Side event 4 EGUM 

 


