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Idea smart w samorządzie terytorialnym 
oraz jej wdrażanie w zarządzaniu i planowaniu 
rozwoju lokalnego i regionalnego.
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1. Idea smart w zarządzaniu i planowaniu
2. Źródła finansowania projektów smart
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Maciej Rossa - Business Unit Manager w ISCG Sp. z o. o., 
Research&Development Unit
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1. Smarth growth jako koncepcja rozwoju

2. Co jest smart w idei smart ?
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Inteligentny rozwój

Rozwój, który polega na wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, w 
celu zwiększenia interaktywności i wydajności 
infrastruktury i jej komponentów składowych,     
a także do podniesienia świadomości 
mieszkańców.

Azkuna , Smart Cities Study…, 2012



Europa 2020

Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu 

właczeniu społecznemu
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Inteligentne miasto

• Smart City 

• Eco-City
• Sustainable City 
• Intelligent City
• Knowledge City 
• Talented City 
• Wired City 
• Digital City 
• Plug-in city



Inteligentne miasto/region

Inteligentne miasto jest miejscem, gdzie 
tradycyjne sieci i usługi są bardziej wydajne dla 
mieszkańców i firm, dzięki  wykorzystaniu 
technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych.

Hollands, 2008



Inteligentne miasto/region

W inteligentnych miastach/regionach , 
technologie cyfrowe przyczyniają się do poprawy 
jakości usług publicznych dla mieszkańców , do 
lepszego wykorzystania zasobów i mniejszego 
wpływu na środowisko . 

Newton, 2011



Inteligentne miasto/region

Takie, które osiąga zrównoważony wzrost 
gospodarczy oraz wysoką jakość życia, przy 
wykorzystaniu inwestycji w kapitał ludzki i 
społeczny, połączonych z mądrym 
gospodarowaniem zasobami naturalnymi z 
wykorzystaniem zasad współzarządzania

Schaffers, Komninosa, Pallot … 2011 



Inteligentne miasto/region

Idea inteligentnych miast jest zakorzeniona w 
tworzeniu i połączeniu kapitału ludzkiego , 
kapitału społecznego , technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), 
infrastruktury w celu generowania bardziej 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 
lepszej jakości życia.

Mapping Smart Cities in the EU, 2014.





Inteligentne miasta –
nowa utopia miejska ?

Technologia nie może uratować nas od 
wszystkich współczesnych kryzysów. 
Inteligentne miasta to nowa forma utopii. 
Miasta to nie maszyny ale organizmy - mają 
funkcjonalną i społeczną rolę.

D. Harvey, 2012. 



Inteligentne miasta - stare wino                     
w nowych butelkach? 

Technologia zawsze była motorem postępu, 
mamy do czynienia tylko z jej przyspieszeniem 
na użytek zaspokajania potrzeb społecznych, 
sektora publicznego i to na całych terytoriach 
(miast, regionów). Oznacza radykalne, szybsze 
niż dotąd zmiany dostrzegalne nie w okresie 
jednego pokolenia, ale kilku lat.



San Diego, San Francisco, Ottawa, Brisbane, 
Dubai, Amsterdam, Kyoto , Bangalore, Bolonia 



Scheswig-Holstein, S-E Queensland, Katalonia





Inteligentne miasto/region

Smart city/region to obszar składający się z czterech głównych 
elementów:

• kreatywnej populacji realizującej działania intensywnie 
wykorzystujące wiedzę

• efektywnie działających instytucji i procedur w zakresie 
tworzenia wiedzy, umożliwiających jej nabywanie, adaptację i 
rozwój

• rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej, cyfrowych 
przestrzeni, e-usług oraz narzędzi online do zarządzania wiedzą

• zdolności do innowacji, zarządzania i rozwiązywania 
problemów, które pojawiają się po raz pierwszy, ponieważ 
innowacyjność i zarządzanie w warunkach niepewności są 
kluczowe”.

Prof. Nicos Momninos
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Idea smart w zarządzaniu i planowaniu
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