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Následující projekty v méně pokročilé fázi rozpracovanosti – VE FÁZI IDEJE ČI PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU – jsou součástí zásobníku projektů pro Akční plán a
v případě dopracování do vyššího stádia rozpracovanosti se mohou v rámci aktualizace v budoucnu stát součástí Akčního plánu. Jedná se o tyto projekty:
Tematická
oblast
Hodnota
Prosperující
město

Vzdělané
univerzitní
Prosperita město

Název projektu

Nositel projektu

Fáze
realizace

Smart City vouchery
Výstavba MŠ v lokalitě Štefánikova
Výstavba MŠ v lokalitě Kamenný vrch II
MŠ Nová Zbrojovka
MŠ Přízřenice
MŠ Sadová – novostavba
MŠ Sokolova
Výstavba MŠ v lokalitě Vlhká
Výstavba MŠ v lokalitě Západní brána, Městský blok Belle Rock
Objekt Šámalova 87
Výstavba MŠ v lokalitě Podbělová
Podpora nadaných dětí a žáků
Podpora odborného a osobnostně sociálního rozvoje
pedagogických pracovníků na brněnských školách
Podpora rozvoje vybraných kompetencí dětí a žáků
Podpora spolupráce s rodinami dětí a žáků
Výstavba MŠ v lokalitě Trnitá
Výstavba MŠ v lokalitě Rybářka – Mendel Plaza
Výstavba MŠ v lokalitě Šedova
Výstavba MŠ v lokalitě Kníničky – Dolní Louky
Robotizace, stárnutí obyvatelstva a klimatická změna: důsledky
pro lidský život v Brně
Knihovna - kreativní znalostní centrum
Nové studijní programy v oblasti Heath Economics

OSRS MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB

záměr
idea
záměr
idea
idea
idea
idea
idea
idea
záměr
idea
idea

SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB
SMB, OŠML MMB

idea
idea
idea
idea
idea
idea
záměr

Masarykova univerzita (FSS)
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Masarykova univerzity

idea
idea
záměr
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Vybudování facility pro vývoj a přípravu lékových forem v režimu
správné výrobní praxe
Vybudování centra pro extrakce a separace přírodních látek
Středoevropské studium sociálních věd
Role nukleových kyselin ve fyziologických a patologických proces
Propagačně vzdělávací popularizační festival
Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních
onemocnění (CarDia)
Ochrana zdraví: výzkum v oblasti infekčních onemocnění
Rostlinná biologie jako nástroj zlepšení vlastností zemědělských
plodin.
Evropská kvantová komunikační infrastruktura
Tvorba a rozvoj uceleného talent managementu v Brně a regionu
Citizen/City Science systém na území města Brna
Aplikační centrum medicinských technologií (ACMT)
Advanced Therapies Centre of Excellence
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a
systémových rizik (SYRI)
Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)
Průlomové zobrazovací technologie: korelativní přístupy
Středoevropské umožňující propojit výzkum v oblasti dynamiky a struktury živých
centrum VVI
systémů
Orientace Kariérního centra MU na zahraniční studenty a
zahraniční firmy
Integrační aktivity v Knihovně Jiřího Mahena II
Work in Brno
Mezinárodní
město

Centrum pro výzkum vícejazyčnosti
Interkulturní práce v samosprávě

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita (Farmaceutická
fakulta)
Masarykova univerzita (FSS)
CEITEC MU
OSRS SMB

idea

Masarykova univerzita
CEITEC , Masarykova univerzita

záměr
záměr

CEITEC, Masarykova univerzita
Cybersecurity hub z.ú.
OSRS MMB
Masarykova univerzita (Ústav výpočetní
techniky)
FNUSA-ICRC
Masarykova univerzita (LF)

idea
záměr
idea

Masarykova univerzita
Masarykova univerzita

záměr
záměr

CEITEC, Masarykova univerzita

záměr

Masarykova univerzita
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Brno Expat Centre
CJV ve spolupráci s dalšími pracovišti v rámci i
mimo MUNI
OSP MMB

záměr
záměr
záměr

idea
idea
idea
idea

idea
záměr
záměr

záměr
idea
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Dostavba a úprava náměstí Míru
Zelená univerzita
Modernizace sítě VO ve statutárním městě Brně se zaměřením na
Architektonická zkvalitnění komunikace
tvář města
Městský prostor, harmonická architektura a veřejné zdraví
Příroda ve
městě
Příměstský lesopark pod Palackého vrchem
Bytová výstavba Černovice - Na Kaménkách
Město s
NOVÝ DOMOV - domov pro seniory a studenty
dostupným
bydlením
Rekonstrukce a výstavba dostupného a soc. bydlení
Město s
P+R Bauerova
efektivní a
Znovuzprovoznění tramvajové tratě Stránská skála-Líšeň, Holzova
udržitelnou
mobilitou
Městská mobilita a její dopady na regionální ekonomiku
Adaptační opatření na využití srážkových vod
Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města
Brna
Zdravé životní
prostředí
Elektromobilita TSB
Duševní zdraví v sociálně vyloučených lokalitách
Centrum duševního zdraví Brno jihovýchod

Služby

Zdraví lidé ve
zdravém městě

Zelený recept pro zdraví jedince i rodiny
Pilotní projekt "Otevřený dialog - přenos a ověření v praxi"
Dětské centrum KLID
Centra duševního zdraví a multidisciplinární terénní týmy pro děti
a dospívající
Dům dětského duševního zdraví
Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče
MELTLAB: Městská laboratoř pro studium klimatické změny
Zvyšování kvality lékárenské péče a zdravotní gramotnosti
veřejnosti v oblasti léčiv

BO MMB, OI MMB, OD MMB
Masarykova univerzita

idea
idea

Technické sítě Brno, a. s.
Masarykova Univerzita

idea
záměr

Městská část Brno-Královo Pole
BO MMB
MČ Brno-Líšeň
BO MMB
BKOM
DPMB

idea
záměr
idea
idea
záměr
záměr

Masarykova univerzita (ESF, PřF, FSS)
Kancelář architekta města Brna, p. o.

idea
záměr

Masarykova univerzita (ESF)
Technické sítě Brno, a. s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Masarykova univerzita, Ústav patologické
fyziologie
Práh jižní Morava, z.ú.
MAGDALENIUM, z.s.

idea
idea
idea
záměr

Práh jižní Morava, z.ú.
Centrum Anabell, z.ú.
Diecézní charita Brno
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita

idea
idea
idea
záměr

idea
idea
záměr

Masarykova niverzita (Farmaceutická fakulta) idea
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Soudržné
respektující
město

Duševní zdraví Romů
e-Health 2050: Bezpečné digitální technologie pro zlepšení zdraví
v Brně a okolí
Domov pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a autismem
Dluhová poradna pro BMO
Obnova infrastruktury terénních a dalších sociálních služeb pro
osoby ohrožené závislostmi
Rozšíření činnosti Centra služeb pro lidi sociálně znevýhodněné
Systematickou podporou pracovníků ke kvalitním sociálním
službám
Zajištění provozu odlehčovací služby pro rodiny pečující o seniory
a osoby se ZP
Vybudování zařízení odlehčovací služby pro rodiny pečující o
seniory a osoby se ZP
Centrum pro ohrožené děti a rodiny
"Recovery house" - bydlení pro zotavení lidí s duševním
onemocněním
Rozvoj chráněného bydlení pro osoby ohrožené závislostmi
Vítr ve vlasech: cyklorikšou pro seniory a osoby se špatnou
pohyblivostí po Brně
Rekonstrukce centra služeb pro lidi bez domova Bratislavská 58
Rozvoj dobrovolnické základny Diecézní charity Brno
Zkvalitnění prostředí v Domově se zvláštním režimem Kamenná
Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova s kombinovaným
hendikepem
Zkvalitnění zázemí pro poskytování sociálně zdravotních služeb
Provoz nízkoprahového domova pro obtížně zařaditelné osoby
Tréninkové a sociální byty pro rodiny v nouzi
Předškolní centrum pro sociálně znevýhodněné děti
Městské ubytování pro osoby v bytové nouzi

Práh jižní Morava, z.ú.

idea

Masarykova univerzita (FSS, FI, PF)

idea

Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.

idea
záměr

Společnost Podané ruce o.p.s.
Diecézní charita Brno

záměr
záměr

Diecézní charita Brno

záměr

Diecézní charita Brno

idea

Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.

idea
záměr

Práh jižní Morava
Společnost Podané ruce o.p.s.

idea
záměr

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno

idea
záměr
idea
záměr

Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno
IQ Roma servis, z.s.
SMB

idea
idea
idea
idea
záměr
idea
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Rozšíření činnosti Charitní záchranné sítě pro lidi v nouzi
Kulturní město Evropské hlavní město kultury
Aréna Lesná
Atletický stadion za Lužánkami
Tréninkové centrum mládeže v Lužánkách
Modernizace letního koupaliště v Zábrdovicích
Dostavba fotbalového centra Brno
Aquapark
Bruslařsko - hokejová hala mládeže v Brně-Bohunicích
Curlingová hala v Lužánkách
Sportovní město Obnova a modernizace Stadionu - Tělocvičná jednota Sokol Brno I
Modernizace technologií městského operačního střediska MP
Brno
Kyberneticky bezpečné Brno
Zvýšení odolnosti informační infrastruktury města Brna
Nová stanice Výstaviště
Bezpečné město Prevence rizikového chování na středních školách v BMO
Sdílená vize a
dobré jméno
města
Zavedení procesu BIM
Kombinované bydlení
Podpora vzniku denního centra pro seniory
Vybudování pobytové služby pro seniory
Volnočasové centrum Sýpka

Správa

Fungující
Brněnská
metropolitní
oblast

Diecézní charita Brno
OK MMB, TIC Brno
spolek Aréna Lesná, z.s.
Statutární město Brno
STAREZ - SPORT, a.s.
STAREZ - SPORT, a.s.
STAREZ - SPORT, a.s.
soukromý investor
soukromý investor
soukromý investor
Tělocvičná jednota Sokol Brno I

záměr
idea
záměr
idea
idea
idea
záměr
idea
záměr
idea
záměr

Městská policie Brno
Technické sítě Brno
Technické sítě Brno, a. s.
HZS JMK
Společnost Podané ruce o.p.s.

idea
idea
záměr
idea
záměr

OI MMB
Město Šlapanice
Město Šlapanice
Město Šlapanice
Město Šlapanice

idea
idea
idea
idea
idea
příprava
realizace
příprava
realizace
příprava
realizace

Dopravní terminál Šlapanice

Město Šlapanice

Sociální bydlení Šlapanice

Město Šlapanice

Rozšíření kapacity MŠ Hvězdička

Město Šlapanice
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Efektivní
elektronická
správa a
otevřená data
Participace
veřejnosti na
správě města
Město efektivně
hospodařící s
vodou
Energeticky
šetrné,
nezávislé a
odolné město

Metropolitní rozvojová instituce
Komunikační rámec mezi krajem, BMO a obcemi
Kulturní datový sklad
Bezpečný kyberprostor města Brna
Distanční právní jednání a rozhodování
Management dat a jejich odpovědné využívání

OSRS MMB
OSRS MMB
OK MMB, OMI MMB
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Masarykova univerzita, Právnická fakulta

záměr
idea
idea
idea
idea
idea

Spolupráce studentů MU a města Brna při hledání témat a
zpracování závěrečných prací

Masarykova univerzita

idea

Efektivní hospodaření s vodou v Botanické zahradě a arboretu
Mendelova univerzita v Brně
MENDELU
Centrální nákup energií s postupnou fixací cen na komoditní burze OŽP MMB

Chytrá čtvrť Špitálka
OSRS MMB
SAKO Brno, a.s.
Čisté a cirkulární Zvyšování využití bioodpadu v BMO
Zdroje
město
Studie vermikompostéru na gastroodpad
OVLHZ MMB
* U projektů Šlapanic bude s nositelem dále diskutováno správné zařazení do hodnot a jejich vhodnost pro Strategii #brno2050.

záměr
idea
záměr
idea
idea

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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