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Co je URBIS Smart City Fair?

• Jediná platforma pro předávání znalostí a zkušeností v rámci 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 vás budeme inspirovat, co požadovat u vás doma

• Jedná se již o 4 ročník samostatné akce (+ jeden nultý ročník součást jiného veletrhu)



Vložit koláž fotografií z minulých ročníků



2. – 4. ČERVNA 2021

Akce v letošním roce v tomto termínu jistě proběhne a to ve dvou 

možných formátech, podle vývoje pandemie a restriktivních opatření:

• Ve formě hybridní verze, kdy akce bude probíhat v prostorách 

brněnského výstaviště fyzicky za dodržení případných 

bezpečnostních a zdravotních opatření. A také online, kdy bude 

možné se vzdáleně plnohodnotně zúčastnit. 

• Pouze online, pokud opatření nedovolí uspořádat tzv. hybridní 

verzi akce

TIME TO CHANGE

Jak bude akce Urbis Smart City Fair 2021 probíhat?
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Pandemie nezabrzdila rozvoj samospráv a spíše naopak vytváří 
příležitosti pro zavádění inovací do praxe. 

• Spolutvůrci akce, vystavovatelé - možnost na jednom místě 
potkat osoby, které rozhodují o rozvoji jednotlivých samospráv, 
což v současné době byl spíše nadlidský výkon.

• Návštěvníci – možnost na jednom místě můžete získat 
povědomí o aktuálních trendech, zkušenostech a o aktuálních 
nabídkách řešení, a tak budete stále v obraze.

Proč se účastnit URBIS Smart City Fair 2021?



2nd - 4th JUNE 2021

Podnikatelský sektor
(prezentace chytrých řešení, příležitost 
setkat se a představit hlavní cílové 
skupině samospráv/veřejný sektor, 
M&A nebo investice, spolupráce a 
vytváření konsorcií, hledání míst k 
testování řešení apod.)

Hlavní problémy / proč se akce zúčastnit

• Nemohou se setkat s odpovědnými 
osobami / Příležitost setkat se a 
představit svá řešení….

• Přes mnohá setkání není možnost 
férové realizace / Prezentace 
chytrých řešení … (tlak veřejnosti)

Na koho cílíme?
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Veřejný 
sektor/samosprávy 
(sdílení zkušeností, získání nových 
informací, nalezení příležitostí, 
inspirace řešeními a co požadovat, 
spolupráce a vytváření konsorcií, 
hledání společných řešení problematik, 
hledání kvalifikovaných zaměstnanců 
apod.)

Hlavní problémy / proč se akce 
zúčastnit

• Co bychom mohli dělat/ Inspirace 
řešeními …

• Jak realizovat změny a čeho se 
vyvarovat / Sdílení zkušeností …

Akademický sektor
(představení výsledků výzkumů pro 
použití nejenom samospráv a 
veřejného sektoru, hledání testovací a 
referenčního místa, spolupráce a 
vytváření konsorcií, představení 
studijních a školících programů, 
hledání nových příležitostí pro výzkum 
apod.)
Hlavní problémy / proč se akce zúčastnit

• Nemohou prosadit výsledky svých 
řešení/ Představení výsledků 
průzkumů …

• Hledají možnost odzkoušení / 
Hledání místa pro testovací instalaci 
…



2nd - 4th JUNE 2021

Aktivní občané 
(veřejnost) / studenti
(co by mohlo ve vaší samosprávě být a 
jak by se dala změnit, možnost získání 
podrobností o studijních programech, 
školících kurzech pro zlepšení 
kvalifikace, získání aktuálních 
informací o této problematice, nové 
příležitosti zaměstnaní, navázaní 
kontaktů apod. )

Hlavní problémy / proč se akce zúčastnit

• Co chtít ve vašem okolí / Představení 
řešení…

• Jak se seberealizovat / Studijní / 
školící programy a nové příležitosti 
zaměstnání…

Na koho cílíme?
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Neziskový sektor 
(sdílení zkušeností, získání nových 
informací, nalezení příležitostí, 
inspirace řešeními a co požadovat, 
spolupráce a vytváření konsorcií, 
hledání společných řešení problematik, 
hledání kvalifikovaných zaměstnanců 
apod.)

Hlavní problémy / proč se akce zúčastnit

• Co bychom mohli dělat/ Inspirace 
řešeními …

• Jak realizovat změny a čeho se 
vyvarovat / Sdílení zkušeností …



Co na vás čeká?
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URBIS Smart City Fair 2021 v číslech

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

• 1500+ návštěvníků  (fyzických i online)

• 6 bloků programu na Expo stage (základní přehled o problematice)

• 30+ workshopy (větší vhled do problematiky)

• 15+ lokální inspirace(exkurze v rámci Brna a jižní Moravy)

TIME TO CHANGETIME TO CHANGE2. – 4. ČERVNA 2021



2. – 4. ČERVNA 2021

Hlavní témata 2021

• Obyvatelné veřejné prostory jako prostředek na změnu klimatu

• Elektronické služby a fungování, jak stavět na zkušenostech z pandemie

• Jak v současné době nastartovat lokální ekonomiku a být i lídry v inovacích 

• Co nás čeká v oblasti autonomní dopravy již v nejbližší době

TIME TO CHANGE



Program
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Jak se účastnit?

TIME TO CHANGETIME TO CHANGE2. – 4. ČERVNA 2021

Cena od 500 Kč Cena od 25.000 Kč



2nd - 4th JUNE 2021

Koncept získání informací v rámci jednoho tématu?
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C-ITS Roadshow součást bloku Urbis Mobility 
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Cíle:

• Informovat širší veřejnost o technologii C-ITS a jak z její implementace lze profitovat

• Ukázat výsledky více jak 5-letého zefektivňování a testování v provozu

• Vysvětlení odborné a poučené veřejnosti proč platforma C-Roads přináší dobré výsledky a jaké 
budou další kroky

• Připravit půdu pro další vývoj a harmonizovaný evropský přístup, aby se stal skutečností

• Mnoho workshopů a prezentací partnerů

• Praktické ukázky v areálu BVV

• Ukázková jízda po Brně a D1



Dislokace
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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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Vložit koláž fotografií z města ve stylu, chci jistě 

navštívit + případně doplnit o prohlášení primátorky



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.

V září i přes veškerá opatření proběhl letošní ročník 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:

Martin Videczky

725 453 181

mvideczky@bvv.cz

Jiří Palupa

602 713 538

jpalupa@bvv.cz

TIME TO CHANGE

UVIDÍME SE V ČERVNU V BRNĚ

www.smartcityfair.cz

Simona Křečková

602 442 824

skreckova@bvv.cz


