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SMART VILLAGES 
= CHYTRÝ VENKOV

Cílem konceptu 

CHYTRÝ VENKOV 

je zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech pomocí 

potenciálu místních komunit, 

strategického plánování a aplikování 

nejmodernějších technologií 

a inovativních postupů.

Koncept 

CHYTRÝ VENKOV je založen 

na udržitelném rozvoji venkova, 

tedy na vybalancování 

ekonomických, sociálních 

i environmentálních aspektů 

každodenního života.

Při aplikování 

konceptu CHYTRÝ VENKOV 

je kladen důraz na komunikaci, 

mezisektorovou spolupráci, 

inovační a integrované přístupy 

a silnou míru občanské 

participace.

Koncept 

CHYTRÝ VENKOV je založen na 

společných řešeních realizovaných 

v širokém spektru zapojených 

subjektů, od místních dobrovolníků 

po špičkové experty. Pro co 

nejsilnější oboustranně výhodné 

partnerství je vhodné propojit město 

a venkov i jednotlivé aktéry na 

venkově. 

Z pohledu implementace

 budou hrát zásadní roli tzv. inovační 

zprostředkovatelé, tedy subjekty se znalostí 

konceptu CHYTRÝ VENKOV, které budou 

aktivně podněcovat zájem o využívání chytrých 

řešení, budou tato řešení vyhledávat, sdílet 

a dále propagovat. Díky partnerství všech 

4 sektorů (veřejný, soukromý, akademický, 

neziskový) a dlouhodobé snaze o vyhledávání 

inovací, je v ČR jako inovační zprostředkovatel 

vhodná platforma MAS.

Pro úspěšné 

a široké uplatnění konceptu 

CHYTRÝ VENKOV je 

nezbytným předpokladem 

vyřešení přístupu co největší 

části obyvatel k technologiím 

a schopnosti je využívat.

    Co je koncept 

                       CHYTRÝ 
       VENKOV?
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V jakých oblastech lze koncept 
CHYTRÝ VENKOV například uplatnit?

CHYTRÝ
VENKOV

odpadové hospodářství

energetika včetně 
řízení a provozu 
budov

krizové řízení

        a dopravní 
obslužnost včetně 
sdílených prostředků 
a elektromobility

poskytování 
služeb
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Sdružení místních samospráv ČR 
Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné
+420 577 688 103, info@smscr.cz, www.smscr.cz

Národní síť Místních akčních skupin 
České republiky, z.s.

Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí
+420 583 215 610,  info@nsmascr.cz
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