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ROZDĚLENÍ PROJEKTŮ PODLE POSOUZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Projekty v pokročilejší fázi rozpracovanosti (příprava realizace / realizace) byly na základě stanovených kritérií a rozhodnutí Řídicího výboru
Strategie #brno2050 posouzeny a rozděleny do následujícího členění:

nové / není běžné v rámci stř. Evropy či EU
nové / není běžné pro ČR (jiná velká města)
nové / není běžné pro Brno

údržba / rozšíření kapacit bez kvalitativní změny

INOVATIVNÍ
PROJEKTY

VLAJKOVÉ
PROJEKTY

NEZAŘAZENÉ
PROJEKTY

VELKÉ
PROJEKTY

lokální dopad pouze
pro 1 městskou část

více městských částí

celé město

BMO a víc
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1 VLAJKOVÉ PROJEKTY
Jedná se o žádoucí, klíčové projekty strategie, které kombinují min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD a zároveň VELKOU MÍRU INOVATIVNOSTI.
Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, velmi vysoce skórují i z hlediska integrovanosti
a synergie, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či v realizaci – představují následující TOP VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Název projektu

Nositel projektu

Fáze realizace

MUNI BioPharm

Masarykova univerzita
Centrum jazykového vzdělávání
Masarykovy univerzity (CJV MUNI)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
FNUSA-ICRC
Masarykova univerzita, ve spolupráci s
dalšími partnery v rámci konsorcia
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX

příprava realizace

Vzdělané
univerzitní město „Czech online“ – čeština pro specifické účely
Stroke Brno
CZECH STROKE RESEARCH NETWORK – STROCZECH

Středoevropské
Prosperita centrum VVI
Zdravé životní
Prostředí prostředí
Zdraví lidé ve
zdravém městě
Soudržné
respektující
město
Služby
Sportovní město
Efektivní
Správa
elektronická

Národní ústav pro výzkum rakoviny
EIRENE - Výzkumná infrastruktura pro hodnocení
environmentálních expozic v Evropě
Pokračování budování nových kapacit v rámci CYBER
CAMPUS CZ Masarykovy univerzity a CyberSecurity
Hubu, z.ú. a zapojení do evropských struktur
Populační studie CELSPAC
Brno Living Lab
Regionální dobrovolnické centrum JmK
MUNI SPORT – víceúčelový sportovní areál v UKB
Jednoduchá a efektivní autentizace obyvatel pro přístup
ke službám a datům města Brna

Cybersecurity Hub, z.ú., Masarykova
univerzita a privátní subjekty
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX
Masarykova univerzita, centrum
RECETOX

realizace
realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace

realizace
realizace
realizace

Plán B, z.s. (Regionální dobrovolnické
centrum JMK)
Masarykova univerzita

příprava realizace
příprava realizace

Masarykova univerzita

realizace
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správa a otevřená
data
Přehled projektů, které prošly hodnocením s nejvyšším počtem bodů z hlediska míry inovativnosti a dopadu, a zároveň jsou v pokročilejší fázi přípravy či
v realizaci – jedná se o následující VLAJKOVÉ PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Název projektu
Podpora inkluzivního vzdělávání v BMO
Akademie ICRC – Dostaneme tě ke špičkové vědě

Nositel projektu
IQ Roma servis, z.s.
FNUSA-ICRC
Centrum jazykového vzdělávání
Adaptační
kurzy
pro
přijíždějící
zahraniční
studenty
na
VŠ
Masarykovy univerzity
Vzdělané
univerzitní město Preklinické centrum LF MU
Masarykova univerzita (Lékařská fakulta)
Středoevropské
Prosperita centrum VVI
Centrum umělé inteligence v onkologii
Masarykova univerzita
Kardiovize 2030
FNUSA-ICRC
Preventivní programy zaměřené na nejzávažnější
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,
onemocnění
FNUSA-ICRC
Inteligentní systémy pro populační screening a
diagnostiku kardiovaskulárních chorob
FNUSA-ICRC
FUTURE - projekt unikátní ambulance pro vyléčené
dětské onkologické pacienty - špičková adresná péče a
Zdraví lidé ve
zdravém městě výzkum
FNUSA-ICRC
Soudržné
respektující
město
Centrum pro rodiny ohrožené domácím násilím
MAGDALENIUM, z.s.
Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední
Služby
Sportovní město hokej
soukromý subjekt
Fungující
Brněnská
metropolitní
Metodika institucionalizace meziobecní spolupráce v
Správa
oblast
metropolitních oblastech
Masarykova univerzita (ESF)

Fáze realizace
příprava realizace
realizace
příprava realizace
příprava realizace
realizace
realizace
realizace
příprava realizace

realizace

realizace
příprava realizace

realizace
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2 VELKÉ PROJEKTY
Jedná se o projekty, které mají min. CELOMĚSTSKÝ DOPAD, řeší důležitý (často dlouhodobě neřešený) problém, ale NEHLEDAJÍ INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ. Často
se jedná o velké investiční projekty zejména v oblasti infrastruktury. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota

Středoevropské
centrum VVI
Mezinárodní
Prosperita město
Město s efektivní
a udržitelnou
Prostředí mobilitou
Soudržné
respektující
Služby
město
Město efektivně
hospodařící s
Zdroje
vodou

Název projektu
KONGRESOVÉ CENTRUM BRNO – rozšíření inovační
infrastruktury VTP Brno, a.s.
Rozšíření inovační infrastruktury Biology park Brno a.s.
Rozšíření inovační infrastruktury Smart Innovation
Center, s.r.o.

Nositel projektu

Fáze realizace

VTP Brno, a.s.
Biology Park Brno a.s.

realizace
příprava realizace

Smart Innovation Center, s.r.o.

příprava realizace

Study in Brno
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST BrnoMaloměřice
Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole

Vysoké učení technické v Brně

realizace

SŽ
SŽ

příprava realizace
příprava realizace

Zlepšení dostupnosti sociálních služeb v ORP Tišnov a
Kuřim

Diecézní charita Brno

příprava realizace

Rekonstrukce jezů na Svitavě – Radlas, Husovice, Edler,
Cacovický a odstranění pevného prahu Maloměřice II

Povodí Moravy, s.p. Brno

příprava realizace
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3 INOVATIVNÍ PROJEKTY
Jedná se o projekty, přinášejí pro Brno NOVÉ TÉMA ČI ŘEŠENÍ, zatím spíše PILOTNÍ ČI LOKÁLNÍ AKTIVITY, které však mají, pokud se osvědčí, do budoucna
potenciál většího uplatnění či rozsahu. Jedná se o následující PROJEKTY:
Tematická
oblast
Hodnota
Kompaktní a
vyvážené město
Architektonická
tvář města
Prostředí

Název projektu
Nová Zbrojovka
Festival "Open House Brno"

Příroda ve městě Rekreační les pro Brno

Nositel projektu
NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. (člen realitní a
investiční skupiny CPI Property Group)

Fáze realizace

Spolek Kultura & Management z. s.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy univerzity v Brně

realizace

příprava realizace

příprava realizace

NEZAŘAZENÉ PROJEKTY
Jedná se spíše o lokální projekty, bez celoměstského dopadu, které zároveň představují spíše údržbu či rozšíření běžné praxe bez výrazné kvalitativní změny
(př. rozšíření kapacit bez kvalitativní změny). Tyto typy projektů mají svůj velký význam pro dobré fungování města, měly by však být součástí standardní
činnosti daných subjektů (např. v rámci péče dobrého hospodáře), z principu by však neměly být součástí strategie města.
Do této kategorie aktuálně nespadají žádné projekty dalších subjektů.
Pozn. Zařazení projektů v rámci hodnot Strategie #brno2050 a fáze jejich realizace se mohou případně v průběhu realizace Akčního plánu měnit – dle postupu
přípravy projektu a upřesnění jeho věcného zaměření z hlediska převažující hodnoty.
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