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Smart Cities v pojetí kantonu St. Gallen

• http://smarter-together.eu/ - příklad zapojení 
Univerzity St. Gallen

• Identifikace Smart City obchodních modelů a 
uživatelsky orientovaných inovací v praxi měst –
energetická a materiálová efektivita, akcelerace 
obchodních příležitostí, tvorba kvalitních 
pracovních příležitostí, zlepšování kvality života 

• Zapojení obyvatel (citizen engagament)
• Dálkové vytápění a obnovitelné zdroje energie 

(district heating & renewable energy)
• Celostní rekonstrukce budov                                                            

(holistic refurbishment)
• Chytrá data (smart data)
• Elektromobilita (E-mobility)



Cílové indikátory

• http://smarter-together.eu/

• 143.067 m2 rekonstruovaných budov s cílem 
redukce spotřeby energie o 50%

• 17,2 MW nově instalovaného výkonu 
obnovitelných zdrojů energie v zapojených 
městech

• 15 nových řešení elektromobility, které 
přinesou úsporu  95,5 t/rok  úspory CO2

• 1.500 nově vytvořených pracovních míst



Komplexní pojetí konceptu Smart Cities
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Zapojení Univerzity St. Gallen do tvorby 
business modelů pro Smart Cities



Zapojení Univerzity St. Gallen do tvorby 
business modelů pro Smart Cities



Čím je pro nás dobrým příkladem

• Komplexnost přístupu

• Integrovaná řešení zaměřená na „zákazníky“ municipalit

• Praktická řešení pro cíle udržitelného rozvoje

• Zapojení triple helix

• Platforma otevřených dat

• Provázanost na témata RIS3 strategie 



Děkuji 
za pozornost

Ivana Ptáčková
Ivana.ptackova@kraj-lbc.cz
Tel: 485 226 577, 739 461 115


