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Zakres tematyczny Konkursu
HUMAN SMART CITIES

Inteligentne miasta współtworzone przez 
mieszkańców



Human Smart City

Miasto, które poprzez oferowane inteligentne narzędzia i usługi
staje się coraz lepszym miejscem życia dla mieszkańców i ułatwia
im podejmowanie zrównoważonych decyzji.

Od miasta inteligentnego pierwszej generacji do Human Smart
City 3.0.

Mieszkańcy aktywnie współtworzą i współdecydują o miastach, w
których żyją. Rolą samorządów miejskich staje się tworzenie
przestrzeni do wykorzystania potencjału obywateli zarówno przez
zachęcanie mieszkańców do korzystania z nowoczesnych
technologii, jak również umożliwienie im tworzenia własnych
innowacyjnych rozwiązań społecznych z zakresu zarządzania
miastem.



Zakres tematyczny
Społeczne i technologiczne innowacje mieszkaniowe m.in. energooszczędność,

polityka senioralna, projektowanie uniwersalne, zielone budownictwo;

Zrównoważone osiedla mieszkaniowe (smart districts) – w szczególności
modelowanie procesów suburbanizacji na rzecz tworzenia struktur lokalnych
zapewniających niezbędne usługi i gwarantujących wysoką jakość życia
mieszkańców;

Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako
element niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez
mieszkańców (3.0 Human Smart City);

Inteligentne rozwiązania transportowe np. elektromobilność, systemy
zarządzania i monitorowania ruchu pieszego i kołowego oraz informacji
parkingowej;

Inteligentne sieci (smart grids) do zarzadzania gospodarką komunalną;
tworzenie rozwiązań teleinformatycznych do zarządzania sieciami przesyłowymi
energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, sieciami wodociągowymi, gospodarką
odpadami, oświetleniem ulic;



Zakres tematyczny
Internet rzeczy (IoF – Internet of Things) jako narzędzie lepszego

zarządzania miastem, w szczególności monitorowania jakości powietrza,
natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki odpadami, sieci
przesyłowych etc.;

Ekotechnologie – m.in. gospodarka cyrkularna, innowacyjne rozwiązani
ekologiczne, ekomiasto – zintegrowane zarzadzanie bioklimatyczne;

Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego
mieszkańcach i użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data,
otwieranie danych, bezpieczeństwo danych w systemach inteligentnych,
interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na otwartych danych);

Audyt miejski, w szczególności tworzenie zintegrowanych, otwartych,
trwałych i cyklicznie uzupełnianych oraz przyjaznych użytkownikom baz
danych i bieżącego systemu ich monitorowania.



Zakres tematyczny 
Społeczne i technologiczne innowacje mieszkaniowe m.in. energooszczędność, polityka

senioralna, projektowanie uniwersalne, zielone budownictwo;

Ekonomia współdzielona – osoby starsze współdzielą wolną przestrzeń mieszkalną ze
studentami; współdzielone domy opieki. Osiedla senioralne.

Program "Złota Rączka„ realizowany w Poznaniu, czyli bezpłatna pomoc seniorom w
drobnych naprawach w domu.

„Bezpiecznie we własnym domu – usługi teleopiekuńcze w mieście Częstochowa” projekt
skierowany do seniorów wymagających całodobowego wsparcia. Dzięki specjalnym
urządzeniom będą mogli w każdej chwili wezwać pomoc, a w razie potrzeby porozmawiać z
teleopiekunem. Program "Pudełko Życia„ realizowany już w różnych miastach.



Zakres tematyczny 
Zrównoważone osiedla mieszkaniowe (smart districts) – w szczególności modelowanie

procesów suburbanizacji na rzecz tworzenia struktur lokalnych zapewniających niezbędne usługi i
gwarantujących wysoką jakość życia mieszkańców;

efektywne wykorzystanie
energii przez inteligentne
sieci przesyłowe

nowa mobilność
wykorzystanie technologii ICT

Modelowe osiedle „Nowe Żerniki” we Wrocławiu, będzie zaspakajać w sposób kompleksowy
potrzeby przyszłych mieszkańców; oryginalnie zaprojektowane przestrzenie publiczne ułatwiają
budowanie więzi społecznych; budynki i infrastruktura spełnia wymogi budownictwa
ekologicznego.



Zakres tematyczny 
Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako element

niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców (3.0 Human Smart
City)

Źródło: http://wethecrowd.pl/miasta/#section3

Białystok‐ platforma CiTTy; 15 miast ‐ http://naprawmyto.pl/; Aplikacja Treespot Tychy:
aplikacje, które pozwalają mieszkańcom zgłaszać problemy z sygnalizacją, zalegającymi
śmieciami, usterkami miejskiej infrastruktury etc.



Zakres tematyczny 
Inteligentne rozwiązania transportowe np. elektromobilność, systemy zarządzania i

monitorowania ruchu pieszego i kołowego oraz informacji parkingowej;

Żródło: 

www.wasko.pl/zarzadzenie‐transportem‐miejskim/its/

Istotnym elementem miasta inteligentnego jest inteligentna mobilność rozumiana jako bezpieczne,
efektywne i sprawnie powiązane systemy zarządzania transportem, logistyką, komunikacją miejską,
ruchem pieszym i rowerowym, parkowaniem.

We Wrocławiu pojawił się pomysł stworzenia świateł spowalniających dla samochodów i
tych, które pieszym cały czas świecą na zielono, do czasu aż na horyzoncie pojawi się jakieś
auto.



Zakres tematyczny 
Inteligentne sieci (smart grids) do zarzadzania gospodarką komunalną; tworzenie

rozwiązań teleinformatycznych do zarządzania sieciami przesyłowymi energii, ciepłowniczymi,
gazowniczymi, sieciami wodociągowymi, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic;

Z tym systemem nierozerwalnie związana jest idea Smart Metering – czyli inteligentnych
systemów pomiarowych. Daje to każdemu użytkownikowi możliwość bieżącego
przeglądania swoich danych pomiarowych, co skutkuje większą dyscypliną w
wydatkowaniu energii i możliwością samokontroli.



Zakres tematyczny  
Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) jako narzędzie lepszego zarządzania miastem, w

szczególności monitorowania jakości powietrza, natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki
odpadami, sieci przesyłowych etc.;

Strategiczne tereny miejskie będą wyposażone w czujniki, nadajniki oraz inne urządzenia, które
połączone ze sobą i Internetem w znaczący sposób poprawią jakość życia mieszkańców. Przykładami
mogą być chociażby lampy dostosowujące moc oświetlenia do warunków panujących na ulicach,
sygnalizacja świetlna działająca odpowiednio do poziomu natężenia ruchu, śmietniki dające znać
odpowiednim służbom w momencie, kiedy są już prawie wypełnione itd.



Zakres tematyczny 
Ekotechnologie – m.in. gospodarka cyrkularna (gospodarka o obiegu zamkniętym),

innowacyjne rozwiązani ekologiczne, ekomiasto – zintegrowane zarzadzanie bioklimatyczne.

Projekty dot. recyklingu/ upcyklingu/ otwarte kompostowniki/ jadłodzielnie/ sklepy bez
opakowań etc.



Zakres tematyczny 
Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego mieszkańcach i

użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data, otwieranie danych, bezpieczeństwo
danych w systemach inteligentnych, interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na
otwartych danych);

Analiza danach z różnych źródeł pozwalająca pokazywać sytuacje na drogach w czasie
rzeczywistym i tym samym odkorkowaćmiasto.

Wykorzystanie informacji geoprzestrzennych – system GIS do przygotowania procesu
rewitalizacji.



Zakres tematyczny 
Audyt miejski, w szczególności tworzenie zintegrowanych, otwartych, trwałych i cyklicznie

uzupełnianych oraz przyjaznych użytkownikom baz danych i bieżącego systemu ich
monitorowania.

Kluczowym elementem miasta smart jest e‐administracja dzięki której mieszkańcy mogą
załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu co sprawi, że życie w mieście
będzie przyjaźniejsze.



Dziękuję za uwagę!

konkursdotacji.popt@mr.gov.pl


