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Spotkanie informacyjne

Konkurs dla samorządów
"HUMAN SMART CITIES.

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"



Jakie CITY?

digital city

future city

sustainable city

magnetic city
happy city

useful city

Smart City



any w mieście…



egatrendy – wzrost populacji w miastach
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egatrendy – wzrost populacji w miastach
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ulacja dotychczasowych i nowe problemy



egatrendy – nowe technologie



rt City = technologie?

Smart City

Technologie



m jest Smart City?

Smart City to miasto, które:
w sposób świadomy, 
kompleksowy
i zaplanowany
dokonuje transformacji w swoim 
funkcjonowaniu, 
związanej z możliwościami jakich 
dostarcza sektor ICT



neracje Smart City (Boyd Cohen)



neracje Smart City (Boyd Cohen)

Smart City 1.0
• dominacja technologii
• technologiczne eksperymenty (Masdar, Songdo)

Smart City 2.0
• poszukiwania rozwiązań dla zdiagnozowanych 
problemów

• wiodąca rola włodarzy miast 

Smart City 3.0
• aktywna postawa mieszkańców w budowaniu smart



rt City  Smart Citizen

Nie ma jednego rozwiązania,
óre pasuje do każdej sytuacji: stawanie się 

nteligentnym miastem oznacza zupełnie co 
innego dla różnych miast. 

Natomiast istotne jest włączanie 
mieszkańców w ten proces: nie można być 

teligentnym miastem bez inteligentnych 
obywateli (smart citizens).



ana hierarchii potrzeb mieszkańców

wysokość budżetu

wartość inwestycji
PKB

średnia pensja

poczucie
szczęścia

dowolenie z życia
w danym mieście

poczucie akceptacji



zego rośnie rola mieszkańców w Smart City?



rt City w Polsce
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rt City w Polsce



rt City na świecie
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Wybrane rankingi inteligentnych miast na świecie (2016 rok)

Global Smart City
(Juniper Research)

1. Singapur
2. Barcelona
3. Londyn
4. San Francisco
5. Oslo

Networked Society
City Index (Ericsson)

1. Sztokholm
2. Londyn
3. Singapur
4. Paryż
5. Kopenhaga

74. Warszawa



kuję za uwagę :-)
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www.SmartCityBlog.pl
www.facebook.com/SmartCityBlog

www.twitter.com/SmartCity_Blog

www.linkedin.com/company/SmartcCityBlog


