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БАЧЕННЯ РОЗУМНОГО МІСТА В 10 ІДЕЯХ
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Глобальний виклик: урбанізація – 21 сторіччя: сторіччя міст
Технологія як рушійний фактор; необхідний, але не сама ціль
Місцевий виклик: декілька чітких цілей
Проект трансформації міста
Довгострокове бачення та лідерство
Стратегічний план: комплексний, що виходить за рамки стереотипів
Фокус на активну участь громадян
Модель управління: всередині та зовні
Промислові альянси: ППП, стандарти, нові бізнес моделі
Альянси: міста конкурують, але мають співпрацювати, промислові партнерства
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1. 21СТОРІЧЧЯ: СТОРІЧЧЯ МІСТ

Управління розумним містом означає забезпечення якості життя громадян, які будуть
мати все більш складні потреби та ефективне використання ресурсів. Технології
відіграють ключову роль.
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2. ТЕХНОЛОГІЯ ЯК РУШІЙНИЙ ФАКТОР;
НЕОБХІДНИЙ, АЛЕ НЕ САМА ЦІЛЬ

Технологія: великі обсяги даних, мобільні технології,
програми та хмарні сервіси, сенсоризація,
гіперпідключеність, 3D друк, цифрове виготовлення …
Кращі рішення та формування політики
Більш ефективний розподіл ресурсів
Розширення прав і можливостей громадян/
зацікавлених сторін
Більша відкритість, прозорість та можливість участі
Можливість робити речі іншим чином. Більш
розумним способом
Дійсно, технологіє є ключовою в поточній (р)еволюції:
цифрові міста

3. МІСЦЕВИЙ ВИКЛИК: ДЕКІЛЬКА ЧІТКИХ ЦІЛЕЙ

1.
2.
3.

Добробут громадян
Стимулювання економічного зростання
Стійкість

Стійкість, обмежені ресурси
Навколишнє середовище, енергоефективність
Залучення до діяльності, нові робочі місця
Якість життя
Тиск на ресурси, поширення добробуту, міське планування та
навколишнє середовище.
Як міста можуть забезпечувати баланс між зростанням
та стійкістю в довгостроковому періоді?

4. ПРОЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСТА

Розумне місто це свого роду проект трансформації міста;
план. Це одна з можливостей трансформації міста.

5. ДОВГОСТРОКОВЕ БАЧЕННЯ ТА ЛІДЕРСТВО
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО БАЧЕННЯ
Довгострокове амбітне бачення є дуже цінним.
Необхідно дати відповідь на питання, яким ми хочемо, щоб стало місто через 20 або 30 років?

БАРСЕЛОНА
“Стати самодостатнім містом у продуктивному
оточенні всередині столичного регіону з
нульовими викидами”

СТОКГОЛЬМ
“В 2030 р. Стокгольм стане
універсальним містом, що
пропонуватиме можливості вищого
класу для освіти і бізнесу, поряд з
незайманою природою на вашому
порозі - унікальна комбінація, яка буде
продовжувати залучати відвідувачів з
усього світу”

6. СТРАТЕГІЧНИЙ ТРАНСФОРМАЦІНИЙ ПЛАН: комплексна
модель, що виходить за рамки стереотипів
Загальний вигляд Розумне місто
Канва програми

Барселона Розумне місто
Канва програми

Окреме місто/регіон










* Приклад Барселони.

Узгодження з містом, столичний
регіон, національні стратегії
Цілі і ключові показники
ефективності
Структура
Синергізм, розподіл ресурсів і
пропозиція вартості
Інструменти проектного
фінансування: ППП, бізнес моделі,
Європейське фінансування
(H2020)

7. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН: ФОКУС НА АКТИВНУ УЧАСТЬ
ГРОМАДЯН
“немає розумного міста без розумних громадян”
Робіть це ВІДКРИТИМ, ІНКЛЮЗИВНИСМ шляхом та шляхом УЧАСТІ
Створюйте та розвивайте проекти ДЛЯ та З ГРОМАДЯНАМИ
Залучайте громадян до ВИЗНАЧЕННЯ

того, яким ми хочемо бачити місто у майбутньому (Розумна Соціальна Інновація)
та
До СТРАТЕГІЇ та УПРАВЛІННЯ містом (Розумне Урядування)
BARCELONA is
European Capital of Innovation
iCapital
2014-2016

8. ОЦІНКА & ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ
Оцінка окупності інвестицій та впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
Вимірювання впливу на економічні,
соціальні та екологічні умови дозволяє
не лише встановити окупність інвестицій,
а й є допоміжним інструментом
політики, просування нових ППП та
фінансових моделей майбутніх проектів
та пропозицій доданої вартості кожного
ринку.

85M € вплив на ВНП (Барселона, 2014)
1,870 робочих місць створено в результаті програми Розумного міста

53.7M € муніципальні інвестиції
0.53 € додаткових інвестицій приватного сектору на кожен 1€ муніцип. інвестицій
Збереження 9,700 тон CO2 та 600,000 л води щорічно.

* Приклад Барселони, 2014.

8. ОЦІНКА & ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ
МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІСНУЮЧИХ
СХЕМ ФІНАНСУВАННЯ, POLICY FRAMEWORKS
& REGULATORY PROGRAMS
 Використання
інформаційних
та
комунікаційних
технологій
широко
залучається у політиці для подолання
поточних викликів.
 Отримання максимуму від існуючих схем та
програм забезпечить фінансування та інші
інструменти реалізації міських проектів.

 Кращий розподіл ресурсів та
результатів проведення політики.

отримання

 Вимірювати не лише економічний ефект
(залучення приватного сектору та більше
інвестицій), а також соціальний ефект
(залучення громадян та участь).
 Обговорити результати.

9. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ:
КАРТИ ВІДНОСИН & ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Підприємці

Бізнес

Стретегічне

Громадяни

Карта зацікавлених сторін Розумного міста

Тактичне

Зовнішні

Директор Розумного міста

ВИКОНАННЯ

СТРАТЕГІЯ

Мер/
Президент

КОМУНІКАЦІЇ
Розумний офіс
проектного управління

Міжнародний офіс
проектного управління

Розумне урядування,
Команда

Programs

Корпоративні
управління

Сервісні
управління

Дослідні центриs
Program n n
Програма
Head of program
Керівник
програми

Університети

Відповідальні
за моніторинг
Міжнародна
позиція

Уряд

Технічний лідер
Лідер
проекту

Лідер
проекту

Лідер
проекту

Тех.
партнер

Тех.
партнер

Тех.
партнер

Бізнес лідер

Інші організації/агенції
державного сектору

10. АЛЬЯНСИ: КОНКУРЕНЦІЯ & СПІВРОБІТНИЦТВО
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРТНЕРСТВА & ЕКОСИСТЕМА

Підготовка стандартів
Оцінка рішень
Здобуття критичної маси: одне рішення,
специфічні налаштування
Створення нових ринків: промислові можливості
у всьому світі

Створення екосистем
Розвиток економіки та зростання:
економіка і конкурентоспроможність
Можливості: робочі місця, талант, нові
компанії, стартапи

10. АЛЬЯНСИ: КОНКУРЕНЦІЯ & СПІВРОБІТНИЦТВО
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

ВІД РОЗУМНОГО ОСВІТЛЕННЯ ДО
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ВЕЖ

© DOXA Innova & Smart

* Barcelona 2014 examples. more
information: http://bitbarcelonamodel.com
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10. АЛЬЯНСИ: КОНКУРЕНЦІЯ & СПІВРОБІТНИЦТВО
МІЖНАРОДНА ПОЗИЦІЯ

Міжнародна позиція Барселони, 2015 р.:

CITIE, 2015.
UKTI-Accenture
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NYC
LONDON
HELSINKI
BARCELONA
AMSTERDAM

Barcelona
European Capital of Innovation
iCapital
2014-2016

Barcelona
Bloomberg Prize – awarded 5M€
2015
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ВИСНОВКИ ЩОДО СТВОРЕННЯ РОЗУМНОГО МІСТА: ПОБУДОВА
РОЗУМНОГО МІСТА НА НАШОМУ ДОСВІДІ: УСПІШНА МОДЕЛЬ
БАРСЕЛОНИ
1.
2.
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Довгостроковий системний проект (що виходить за рамки стереотипів)
Декілька чітких цілей: Соціальний проект – місто людей; Бізнес проект – економічне
зростання
Технологія як рушійний фактор; необхідний
Залучення зацікавлених сторін
Активна участь громадян
Міські альянси та конкуренція/співробітництво
Промислові альянси: ППП, стандарти, нові бізнес моделі
Стратегічний план: методологія урядування, оцінка впливу, метрика, соціальне повернення
інвестицій
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