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Czym jest Inteligentne Miasto?

Idea polega głównie na zintegrowanym podejściu 
do poprawy tego jak funkcjonuje miasto jako 
swoisty organizm, na poprawie jakości życia 
jego mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej 
gospodarki. 
Większość władz miejskich jest w pełni zgodna, 
że warto posiadać inteligentną gospodarkę, 
system zarządzania oparty o nowoczesne 
i inteligentne rozwiązania, rozbudowane 
praktyki ochrony środowiska, rozwiązania 
ułatwiające życie czy inteligentnie działających 
mieszkańców.  
Inteligentne miasta  mogą  być  identyfikowane  
w  sześciu  obszarach.

„Inteligentne 
miasta  mogą  być  
identyfikowane  oraz  zestawiane  
w  sześciu  wymiarach. Tymi obszarami są: 
inteligentna gospodarka; inteligentny transport; inteligentne 
środowisko; inteligentni ludzie; inteligentne życie oraz na końcu inteligentne 
zarządzanie  (rządzenie).    Te  sześć  osi  łączy regionalne    tradycje    z  neoklasycznymi  teoriami  
rozrostu  i  rozwoju  miast.  W  szczególności  osie oparte  są  odpowiednio  o  teorię  regionalnej  
konkurencyjności,  transportu  i  technologii teleinformatycznej, zasoby naturalne, kapitał ludzki i 
społeczny,  jakość  życia oraz udział obywateli w procesach zarządzania miastem. 
Miasto może być  definiowane,  jako „inteligentne”, gdy  inwestycje w kapitał  ludzki  i  kapitał  
społeczny oraz   tradycyjna   (transport)   i   nowoczesna (teleinformatyka)  infrastruktura  
komunikacyjna  służą  zrównoważonemu  rozwojowi     ekonomicznego, wysokiej  jakości  życia 
z rozważnym zarządzaniem zasobami naturalnymi, poprzez zaangażowanie i akcje na rzecz  
partycypacji.” Koncepcja Inteligentnych Miast wzięła swój początek w czasie trwania największego 
kryzysu ekonomicznego. W 2008 roku firma IBM rozpoczęła program „Inteligentniejsze Miasta” 
jako część szerszej inicjatywy pod nazwą „Inteligentniejsza Planeta” (oryg. ang.:  Smarter Planet). 
Z początkiem roku 2009 pomysł został zapożyczony przez różne państwa i społeczności na całym 
świecie.  
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Inteligentne rządzenie

Inteligentne rządzenie ( ang. Smart governance) 
zakłada aktywną partycypację obywateli w życiu 
politycznym, usługi dla obywateli oraz inteligentne 
wykorzystanie e-administracji. Ponadto często odnosi 
się do wykorzystywania nowych kanałów komunikacji 
jak e-administracja czy „e-demokracja”.
Czym jest inteligentne rządzenie – w kilku słowach: 
•  Partycypacja w procesie podejmowania decyzji
•  Usługi publiczne i socjalne
•  Przejrzyste zarządzanie
•  Polityczne strategie i perspektywy
•  Aktywne wykorzystanie technologii 

teleinformatycznych 
•  Zaangażowanie obywateli w procesy rządzenia 
Inteligentne rządzenie oznacza integrację zarządzania 
w mieście na różnych szczeblach włączając w 
procesy dostarczycieli usług publicznych - także tych 
prywatnych, organizacje pozarządowe i inne podmioty,  
tak by miasto funkcjonowało jak jeden spójny 
organizm.  
Jednym z narzędzi by to osiągnąć są technologie 
informatyczne (sprzęt oraz oprogramowanie). 
Technologie IT wraz z otwartymi danymi stanowią 
interoperacyjne narzędzie zarządzania miastem. 
Ważny jest także aspekt sieciowych powiązań na 
szczeblu regionalnym, narodowym i ponadnarodowym 
z innymi miastami, które czynią z Inteligentnego Miasta 
swoiste globalne centrum. Pociąga to za sobą rozwój 
partnerstwa administracji, biznesu i obywateli na 
rzecz realizowania wspólnych, inteligentnych celów na 
poziomie miasta. 
Jako „inteligentny cel” rozumiemy produkty (np. 
aplikacje dla urządzeń mobilnych) i usługi przyczyniające 
się do rozwoju partycypacji społecznej, rozwoju 
e-administracji, zwiększenia przejrzystości, wspierania 
założeń Otwartego Rządu i Otwartych Danych. 

Informacje zaczerpnięte z: 
Inteligentne Miasto ’09 - definicja 
za Wikipedią, Wolną Encyklopedią  
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_
city (w wersji angielskiej)

8 chapter 3 - Smart Cities

http://www.fastcoexist.com/1680538/what-exactly-is-a-smart-city
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Inteligentna gospodarka

Definiowana jako e-biznes, e-usługi, zwiększanie wydajności, zaawansowana 
technologicznie produkcja czy rozwój nowych produktów branży IT, rozwój 
nowych rodzajów usług i modeli biznesowych. Zawierają się w niej także 
klastry i parki technologiczne czy specjalne strefy ekonomiczne. Inteligentna 
gospodarka wiąże się także z globalnym, nieskrępowanym przepływem dóbr 
wirtualnych i materialnych, wymianą wiedzy, usług i technologii.

Inteligentny transport

Technologia teleinformatyczna może także wspierać systemy transportowe 
i logistyczne. Na przykład intermodalny, bezpieczny i nowoczesny system 
transportu publicznego, oparty o zintegrowane zarządzanie ruchu 
tramwajów, autobusów, kolejki aglomeracyjnej, miejskiej sieci rowerowej,  
metra, jak również indywidualny ruch samochodów, pieszych i rowerzystów. 
Priorytetami w modelu inteligentnego transportu są wszystkie ekologiczne, 
niezmotoryzowane formy transportu. Ważne jest także dostarczanie 
informacji w czasie rzeczywistym , które ułatwiają korzystanie z transportu 
publicznego i pozwalają najlepiej rozplanować podróż. W ten sposób system 
komunikacji staje się wydajniejszy, bardziej ekologiczny, zapewniając 
mieszkańcom potrzebne wsparcie.

Inteligentne środowisko

Zawiera w sobie szerokie spektrum działań na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Jako przykłady mogą posłużyć 
rozwiązania takie jak: wykorzystywanie energii odnawialnej, monitoring 
i kontrola zanieczyszczenia, redukcja gazów cieplarnianych i emisji 
dwutlenku węgla, recykling, planowanie przestrzenne uwzględniające 
potrzeby środowiskowe, ekologiczne budownictwo, stosowanie zielonych 
dachów i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, nowoczesne 
metody gospodarki odpadami, oczyszczanie ścieków i wiele innych.

Inteligentni ludzie

W tym rozumieniu chodzi o mieszkańców zdolnych do obsługi nowoczesnych 
(inteligentnych) technologii, posiadających dostęp do szkoleń i edukacji, 
zdolnych do efektywnego zarządzania zasobami. To kreatywne i otwarte 
społeczeństwo zdolne do tworzenia innowacji. Potrafiące komunikować 
się ze sobą, tworzyć wspólnoty, odpowiednio wykorzystywać informacje, 
używać narzędzi analitycznych, kreować nowe produkty i usługi.

Inteligentny styl życia
Inteligentny styl życia to wykorzystywanie rozwiązań mobilnych i 
technologii w codziennym życiu. Swoista kultura zachowania i odpowiedni 
do tego model konsumpcji, alternatywny do konsumpcjonizmu, który  
uwzględnia  zrównoważony  rozwój,  technologie  oraz znaczenie  
serwisów  społecznościowych  w  budowaniu wzajemnego zaufania i 
przyjaźni. Przykładem jest trend ekonomii dzielenia się, który bazuje 
na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wypożyczaniu 
produktów.  
To także bezpieczne i zdrowe życie w dynamicznym mieście. Styl w którym 
ceniona jest kultura i dobry standard życia. Bezpośrednio wiąże się z 
spójnym społeczeństwem o wysokim kapitale społecznym.
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Poniżej kilka przykładów zastosowania inicjatywy Inteligentnego Miasta: 
W Strategii Europa 2020 część celów odnośnie energetyki koncentruje się na wprowadzaniu 
założeń takich rozwiązań jak Inteligentne Środowisko czy Inteligentny Transport.

Inicjatywy Inteligentnej 
Gospodarki i Inteligentnych 
ludzi są zorientowane na rynek 
pracy oraz edukację w których 
ważną rolę odgrywają umiejętności 
informatyczne. Co więcej tego typu 
umiejętności zwiększają szanse 
znalezienia pracy, co wspiera 
założone wskaźniki Strategii Europa 
2020.

Inteligentne rządzenie 
oraz Inteligentny styl życia 
odnoszą się do problemów biedy 
i wykluczenia społecznego, 
wprowadzając usprawnienia i 
udogodnienia poprawiające jakość 
życia. Inteligentny styl życia oraz 
zarządzania koncentrują się na 
łączeniu obywateli, docierania do 
nich z e-usługami oraz za pomocą 
otwartych danych.

Większość inicjatyw w ramach 
Inteligentnego Miasta wspiera 
potencjał wzrostu gospodarczego 
oraz sektor badań i rozwoju 
(R&D). Działania są finansowane 
z różnych źródeł publicznych, 
w tym rządowych, jak i źródeł 
prywatnych, pochodzących z 
sektorów zainteresowanych 
rozwojem na tym polu. Co istotne 
projekty tworzone przez sektor 
badań i rozwoju podlegają ocenie, 
co umożliwia wyciąganie wniosków 
i ciągłego udoskonalania produktów 
i usług, co mocno stymuluje wzrost 
gospodarczy.

Inteligentne miasta są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom wygodny standard życia, będący jednak w zgodzie z 
dbałością o środowisko. Myśląc o stylu życia, rozważamy go w kontekście różnych aktywności w które angażują się 
ludzie podczas swojego dnia codziennego: praca, nauka, przemieszczania się, czas wolny.

Otaczający nas świat, w którym ludzie żyją i posiadają 
własny system wartości, ulega ciągłym, znaczącym 
zmianom. Jeżeli ludzie i nasza planeta zmieniają się, 
to zmieniać się muszą także i miasta w których żyją. 
W tym przewodniku rozpatrujemy inteligentne miasta w 
kontekście ciągle przeobrażającego się otoczenia oraz 
postępującej zmiany stylu życia. 
Innym czynnikiem kryjącym się za tymi przemyśleniami 
są zmiany zachowań konsumenckich oraz zmiany 
wartości jakimi kierują się ludzie w swoim życiu. Te 
zmiany wynikają z wewnętrznych czynników, które 
wpływają na wybory, których dokonują  mieszkańcy 
miast w dziedzinie edukacji, pracy, wyboru usług czy 
stylu konsumpcji.

•  Inteligencja, kreatywność, wyobraźnia i 
wizjonerstwo to cechy jednostek zamieszkujących 
nowe „kreatywne miasta”. Stanowią klasę ludzi 
zawierającej w sobie wartości i pragnienia 
wytworzone przez wiedzę i talent naukowców, 
artystów, przedsiębiorców i innych twórczych 
ludzi, którzy mają przemożny wpływ na to, czy 
miasto w którym żyją będzie się rozwijało, czy też 
podupadnie.

•  W inteligentnym mieście funkcjonuje „zbiorowa 
inteligencja”: zdolność populacji miasta do 
ewolucji w kierunku harmonii i porządku w oparciu 
o instytucje miejskie zapewniające wiedzę, 
innowacje, edukację umożliwiające współpracę, 
integracje społeczną, ale także zróżnicowanie 
i konkurencję, które sprzyjają rozwojowi 
innowacyjnych rozwiązań.

•  Występowanie sztucznej inteligencji, wbudowanej 
w miejską infrastrukturę to przede wszystkim 
narzędzia pomagające rozwiązywać problemy, 
infrastruktura komunikacyjna, usługi sieciowe i 
inne elementy dostępne dla mieszkańców.

Przekształcenie miasta w „inteligentne” ma pozytywny 
wpływ na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i 
zdrowia publicznego oraz liberalizację procedur 
pozwolenia na budowę. Prowadzi to do wykreowania 
miasta, które swoimi atutami, atrakcyjnością życia, 
dobrymi warunkami rozwoju gospodarczego przyciąga 
nowych mieszkańców i nowych inwestorów. Inteligentne 
miasta mogą sprostać najwyższym oczekiwaniom 
odnośnie warunków środowiskowych, życia społecznego 
czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego 
potrzebujemy 
Inteligentnych 
Miast?

Wymiar i 
charakterystyka 
Inteligentnego 
Miasta
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Rada Inteligentnych Miast: „To takie miasto, w 
którym technologie cyfrowe zostały osadzone we 
wszystkich funkcjach miasta” „Sektor inteligentnych 
miast jest ciągle na etapie „rozpoznam je, kiedy 
je zobaczę”, bez zgody co do jednej powszechnej 
definicji. Rada Inteligentnych Miast wskazuje na aspekt 
wykorzystywania technologii cyfrowych na każdym 
szczeblu funkcjonowania miasta. 

Co firma Hitachi sądzi na temat inteligentnych 
miast: „Kolejna generacja miast będzie musiała 
zadowolić wartości konsumentów, zapewnić wygodę i 
dobrobyt, jednocześnie reagując na zmiany środowiska 
globalnego i miejskiego. Będą to miasta potrafiące 
harmonijnie zbalansować różne elementy od stylu życia, 
poprzez rozwój gospodarczy po środowisko naturalne.”

W wizji firmy Hitachi inteligentne miasta to te, które 
będą starały się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
swoich mieszkańców. Będą w tym celu wykorzystywały 
technologie teleinformatyczne do lepszego 
wykorzystania energii oraz będą koncentrować się na 
ochronie globalnego środowiska naturalnego w myśl 
zasady „zbalansowanych relacji pomiędzy ludźmi a 
planetą Ziemia.”

IEEE-Institute of Electrical and Electronics 
Engineers-Smart Cities: „To miasta zbierające razem 
technologie, rządzenie i społeczeństwo aby stworzyć 
następujące elementy: inteligentne miasta, inteligentną 
gospodarkę, inteligentny transport, inteligentne 
środowisko, inteligentny styl życia, inteligentnych ludzi, 
inteligentne rządzenie.”

Słownik Biznesowy: „Rozwinięte obszary miejskie, 
które kreują zrównoważony rozwój gospodarczy oraz 
wysoką jakość życia poprzez doskonalenie następujących 
sektorach: gospodarczym, transportowym, środowiska 
naturalnego, rządzenia. Rozwój w tych sektorach jest 
możliwy dzięki silnemu kapitałowi ludzkiemu, kapitałowi 
społecznemu oraz rozwiązaniom z branży IT.”

Rząd Wielkiej Brytanii: “Idea nie jest statyczna, i 
nie ma żadnej stałej definicji inteligentnego miasta, ani 
żadnego punktu końcowego. Jest to raczej proces lub 
seria kroków, dzięki którym miasta stają się bardziej 
‚życiowe’, dynamiczne, gotowe sprostać nadchodzącym 
wyzwaniom.”  

Andrea Caragliu i Peter Nijkamp: “Miasto może 
być określane mianem ‚inteligentne’ wówczas gdy 
inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, tradycyjną (w 
rozumieniu transportu) jak i nowoczesną (technologie 
cyfrowe) komunikację napędzają zrównoważony 
rozwój gospodarczy oraz wysoka jakość życia, przy 
jednoczesnym światłym zarządzaniu zasobami 
naturalnymi oraz partycypacją społeczną.”

Rudolf Giffinger i inni: „Regionalna konkurencyjność, 
polityka transportowa i komunikacyjna, zasoby 
naturalne, ludzki i społeczny kapitał, jakość życia oraz 
partycypacja obywateli jako elementy zarządzania 
miastem”

Warto wiedzieć: Podsumowanie koncepcji 
Inteligentnych Miast

Inteligentne Miasto to miasto, dobrze prosperujące w 
sześciu kluczowych obszarach, zbudowane na wkładzie 
energii i środków oraz działalności jego niezależnych, 
świadomych mieszkańców.  
inteligentni ludzie; inteligentne życie oraz na końcu 
inteligentne zarządzanie (rządzenie).

Inteligentna gospodarka

•  Przedsiębiorczość i innowacje;

•  Produktywność;

•  Lokalne i globalne sieci współpracy.

Inteligentny transport/

mobilność

•  Zintegrowane usługi teleinformatyczne;

•  Ekologiczne środki transportu jako priorytet;

•  System komunikacji mający na celu świadczenie 
kompleksowych usług związanych z różnymi 
rodzajami transportu.

Inteligentne środowisko

•  „Zielone” budownictwo;

•  „Zielona” energia;

•  Tereny zielone i ekologiczne planowanie 
przestrzenne

Inteligentne rządzenie/

zarządzanie

•  Przejrzystość i otwarte dane;

•  E-administracja i technologie cyfrowe;

•  Jak najszersze dostosowanie narzędzi oraz usług 
publicznych do potrzeb mieszkańców

Inteligentny styl życia

•  Zdrowie;

•  Bezpieczeństwo;

•  Aktywność kulturalna i szczęście! 

•  Budowanie wspólnoty.

Inteligentni mieszkańcy

•  Zdobywanie wiedzy na wiele sposobów: edukacja i 
szkolenie się przez całe życie, e Learning;

•  Zmiana zachowania: integracja społeczna oraz 
życia publicznego, inkluzyjne społeczeństwo;

•  Innowacje i reformy: Badania, Rozwój i Innowacje;

•  Inwencja: rozwój kreatywności;

•  Adaptacja: otwartość na świat, nowe umiejętności
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Inteligentne Miasta w 
Unii Europejskiej oraz 
proces zarządzania nimi

Komisja Europejska – Agenda Cyfrowa dla Europy 
Inicjatywa Europa 2020
„Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 
powiązane priorytety: 
•  rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji; 
•  rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej;

•  rozwój sprzyjający w łączeniu społecznemu: wspieranie 
gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.”( 
KOMUNIKAT KOMISJI -EUROPA 2020 Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
w łączeniu społecznemu, KE Bruksela, 3.3.2010)  

W Inteligentnych miastach technologie cyfrowe przekładają 
się na lepsze usługi publiczne dla mieszkańców, lepsze 
wykorzystanie surowców oraz zmniejszony negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. 
Inteligentne Miasto to miejsce  gdzie tradycyjne rozwiązania 
i usługi stają się lepsze dzięki wykorzystaniu technologii 
teleinformatycznych, z korzyścią dla mieszkańców i lokalnego 
biznesu. 
Kierując się tą wizją Unia Europejska inwestuje w rozwój 
branży IT i nowe technologie oraz rozwija polityki poświęcone 
poprawie jakości życia, by uczynić europejskie miasta bardziej 
zrównoważonymi, mając na uwagę założenia i cele Europa 
20-20-20. Celami 20-20-20 określa się wskaźniki zawarte w 
Strategii Europa 2020, które odnoszą się odpowiednio do: 
obniżenie emisji CO2 o 20%; obniżenia zużycia energii o 20% 
oraz zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Za 
wyjściowe przyjęto dane za rok 1990. 
Koncepcja Inteligentnych miast nie ogranicza się jedynie 
do wskazanych powyżej elementów, koncentrujących się 
na strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych czy 
racjonalnym wykorzystaniu surowców. 
Filozofia Inteligentnych miast sięga znacznie dalej, wpływając 
na to jak wygląda sieć transportowa, czym ogrzewane 
są mieszkania, w jaki sposób oświetla się ulice i budynki, 
jak należy prowadzić gospodarkę odpadów komunalnych. 
Założenia Inteligentnych miast wiążą się także z lepszą 
administracją, bardziej otwartą na potrzeby mieszkańców, w 
tym także ciągle rosnącej grupy osób starszych. 
Aby przyspieszyć rozwój tych rozwiązań Komisja Europejska 
zainicjowała w lipcu 2012 roku Europejskie Partnerstwo 
Innowacyjne na rzecz Inteligentnych Miast i Społeczności, 
którego zadaniem jest zebranie w całość europejskich miast, 
przemysłowych liderów oraz reprezentantów społeczności w 
celu ulepszenia obszarów miejskich.

Projekty UE dla 

Inteligentnych Miast

Odkryj projekty realizowane w ramach Unii Europejskiej, 
które pomagają tworzyć inteligentne miasta pełne 
lepszych rozwiązań i usług dla mieszkańców, pełne 
dbałości o środowisko naturalne oraz  efektywnie 
wykorzystujące zasoby. A wszystko to dzięki 
nowoczesnym technologiom cyfrowym.  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
node/72869

PProjekt 1. – Inteligentne Miasto: 

Uniwersytet Technologiczny w Wiedniu.

Od 2007 roku zespół na Uniwersytecie Technologicznym 
w Wiedniu pracuje nad zagadnieniem inteligentnych 
miast. We współpracy z różnymi partnerami oraz 
przy realizacji projektów finansowanych przez kapitał 
publiczny i prywatny, opracowano Model Inteligentnego 
Miasta Europejskiego. 

Przede wszystkim model opiera się na zintegrowanym 
podejściu do określania profilu i porównywania 
europejskich miast średniej wielkości między sobą (tzw. 
benchmarking). Instrument ten służy jako znakomite 
narzędzie poznawcze, umożliwiające wychwycenie 
innowacyjnych rozwiązań w sferze różnych aspektów 
rozwoju obszarów miejskich. 

W szerokim kontekście zmian technologicznych i 
gospodarczych, wynikających z procesów globalizacji 
i integracji, współczesne europejskie miasta muszą 
równocześnie sprostać wyzwaniom pozostania 
konkurencyjnymi oraz rozwijaniu się w sposób 
zrównoważony. Wyzwania te odciskają piętno na jakości 
tkanki miejskiej, na którą składają się: budownictwo, 
gospodarka, kultura oraz warunki społeczne i 
środowiskowe. 

Projekt ten nie ma do czynienia z wiodącymi 
metropoliami Europy, a raczej koncentruje się na 
perspektywach rozwoju miast średniej wielkości. 
Pomimo, że zdecydowana większość ludności mieszka 
właśnie w miastach tego typu, uwagę badaczy 
zazwyczaj przyciągają globalne metropolie. W wyniku 
tego, wyzwania dla miast średniej wielkości pozostają 
w dużej mierze nieodkryte. W konfrontacji z dużymi 
metropoliami, mniejsze miasta wydają się mieć mniejsze 
zasoby i możliwości organizacyjne

Projekt 2. – Co to jest Inteligentne Miasto?

Projekt 3.- Inteligentne Miasta

Inteligentne miasta są rezultatem coraz popularniejszego 
zorientowania na kwestie zrównoważonego rozwoju. 
Takie miasta wykorzystują nowoczesną infrastrukturę 
i technologie w służbie redukcji zużycia energii i 
zasobów, oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Project 4. – Europejskie Partnerstwo 

Innowacyjne na rzecz Inteligentnych 

Miast i Społeczności.

Łącząc technologie teleinformatyczne, zarządzanie 
transportem oraz zarządzanie energią w celu 
zapewnienia innowacyjnych rozwiązań pomagających 
sprostać wyzwaniom z zakresu ochrony środowiska, 
życia społecznego czy zdrowia mieszkańców przed 
którymi stoją dzisiejsze europejskie miasta. 
Działania mają na celu wsparcie realizacji celów 
środowiskowych 20/20/20 strategii Europa 2020, 
odnoszących się do zużycia energii, emisji dwutlenku 
węgla i oszczędzaniu energii. 
Partnerstwo ma za zadanie przezwyciężyć 
przeszkody utrudniające rozwój inteligentnych miast, 
współfinansować projekty pilotażowe oraz pomóc w 
koordynacji istniejących miejskich projektów i inicjatyw 
dzięki łączenie zasobów.

Inteligentne Miasta - praktyka

http://www.hitachi.com/products/
smartcity/case/index.html

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/72869
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/72869
http://www.hitachi.com/products/smartcity/case/index.html
http://www.hitachi.com/products/smartcity/case/index.html
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://www.activesustainability.com/what-is-a-smartcity-top-5-smart-cities
http://vimeo.com/108450658
http://www.smart-cities.eu/
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1 Inicjatywy Inteligentnych Miast 
mogą być użytecznym narzędziem 
służącym do osiągnięcia celów 
zawartych w strategii Europa 2020.

Rekomendacje:

2 Stworzenie inteligentnego miasta to 
długa droga. Wymaga odpowiedniego 
planowania , wymaga przywództwa, 
wymaga finansowania. Potrzeba także 
identyfikować ewentualne przeszkody 
mogące pojawić się na tej drodze.

3 Rozwój miast musi być swoistym 
kompromisem pomiędzy 
potrzebami jego teraźniejszych 
mieszkańców a potrzebami 
przyszłych generacji. Ma to 
kluczowe znaczenie dla dobrobytu 
każdego miasta

4 Nowe i innowacyjne technologie mogą 
pomóc w przemianie wyzwań na szanse, 
a coraz więcej miast wdraża założenia 
koncepcji Inteligentnych Miast, by poradzić 
sobie z wyzwaniami zrównoważonego 
rozwoju.

5 Technologie IT umożliwiają 
miastom tworzenie wartości 
dodanej, oraz czynienia życia 
swoich mieszkańców łatwiejszym 
i przyjemniejszym, dzięki 
zmianą w obszarach takich 
jak: infrastruktura, transport, 
usługi komunalne, edukacja czy 
budownictwo.6 I Inteligentnym mieście władze 

miejskie stają się bardziej 
platformą społecznej partycypacji 
niż po prostu dostarczycielami 
usług publicznych.

Poniżej znajduje się krótkie 
podsumowanie, przedstawiające 
problemy i rozwiązania na miarę 
Inteligentnych Miast w różnych 
obszarach tematycznych:

Obszar Problem
Rozwiązanie w ramach 
Inteligentnego Miasta

Planowanie

Decentralizacja ad hoc* ;

Oszczędności nie są 
realizowane/brak polityki 
Oszczędności;

Ograniczone możliwości 
skalowania inwestycji.

Skoordynowane i holistyczne podejście;

Dzielenie zasobów;

W pełni realizowane oszczędności 
kosztów;

Inwestycje są skalowane;

Ulepszone planowanie i prognozowanie.

Infrastruktura
Kosztuje zbyt dużo;

Działa nieefektywnie.

Zoptymalizowane cięcie kosztów;

Oszczędzanie pieniędzy i zasobów;

Poprawa poziomu usług

Kadra 
merytoryczna

Badają kondycje 
infrastruktury systemów;

Reagują na problemy;

Nie potrafią wykorzystać 
zasobów do rozwiązywania 
konkretnych problemów.

Korzystają z bieżących raportów o 
stanie infrastruktury;
Przewidują i przeciwdziałają 
problemom;
Wykorzystują zasoby efektywnie;
Oszczędzają środki.
Zautomatyzowanie systemów 
konserwacji;

Inwestycje w 

technologie 

teleinformatyczne

Fragmentaryczne i 
autonomiczne;

Dostarczają zbyt mało 
korzyści;

Nieadekwatne do skali

Centralnie planowane;
Rozwijane na potrzeby wydziałów I 
projektów;
Dostarczają oczekiwanych korzyści;
Zapewniają maksymalną jakość i  
oszczędność.

Zaangażowanie 
obywateli

Limitato, connessione con 
Ograniczone, rozproszone 
docieranie do mieszkańców 
online;

Mieszkańcy nie są w stanie 
optymalnie korzystać z 
usług, lub nie mogą ich 
znaleźć.

CŁatwo dostępne i kompleksowe usługi 
online;
Mieszkańcy dobrze korzystają z usług 
oraz mogą je łatwo znaleźć;
Mogą uczestniczyć w inicjatywach 
inteligentnego miasta;
Współpraca  i dwustronna komunikacja 
między władzami a obywatelem;
Specjalizacja usług, dostosowanie 
ich do indywidualnych potrzeb 
mieszkańców;
Nieograniczony dostęp do informacji-
mieszkańcy mogą tworzyć i korzystać z 
danych w czasie rzeczywistym

Wymiana informacji na 

poziomie administracji 

publicznej

Wydziały i działania 
są autonomiczne/ 
administracja publiczna 
Jest zautomatyzowana;

Wydziały administracji 
publicznej rzadko 
komunikują się

Dipartimenti e funzioni sono integrati 
e/o condivisi
I dati sono condivisi tra dipartimenti e 
correlati con altri banche dati
Risultati sono migliorati
Costi sono ridotti
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5 kroków by stworzyć 
Inteligentne Miasto
Wizja:  
Ustanowienie celu i planu działania na rzecz jego osiągnięcia

Integracja:  
Łączenie informacji i operacji dla ogólnej poprawy 
wydajności 

Współpraca: 
Inicjowanie współpracy globalnych graczy z lokalnymi udziałowcami i inwestorami.

Rozwiązania: 
Wprowadzenie nowych technologii by poprawić 
działanie systemów miejskich 

Innowacje: 
Zbudowanie modelu biznesowego adekwatnego dla konkretnego miasta
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Odniesienia:

Smart City on wikipedia

Europe 2020

Inteli

Smart Cities Portugal

What exatly is a smart city on facts coexist

Smart City on businessdictionary.com 

Smart Cities on ec.europa.eu

Compare smart City facts and numbers

Smarter Cities on IBM.com

http://www.fastcoexist.com/1680538/what-exactly-is-a-smart-city
http://www.inteli.pt/pt/go/smart-cities-portugal
http://www.inteli.pt/en
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/
http://www.smart-cities.eu
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/smart-cities
http://www.businessdictionary.com/definition/smart-city.html
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