Otevíráme již v březnu 2021.
V akademii se dozvíte vše, co rozhoduje o
zdravém a vyváženém rozvoji obce, města i celého kraje. Máme pro Vás připraveny
online kurzy, ale i prezenční lekce a poutavé exkurze. Naučíte se, jak předvídat a
řídit vývoj obce, jak podporovat podnikání

v obci, jaké nové trendy pomůžou v rozvoji obce a jak to všechno financovat.

Navštivte náš web a přihlaste se.
www.chytryregion.cz/akademie

Náš kraj podporuje zavádění chytrých
řešení, seznamte se s jeho vizemi a cíli,
které realizuje prostřednictvím konkrétních kroků. Chcete se dozvědět, co vše
tvoří náš Chytrý region?

A kolik vás to bude stát? Jen váš čas.
Kurzy v akademii jsou totiž zdarma.

Těšíme se na vás.

Na jaké vzdělávací moduly se můžete těšit?
Na příkladech Královéhradecké kraje chceme představit
zejména našim municipalitám, jak lze chytře a smart rozvíjet obce a region. Specifikem našich kurzů je tedy územní
průmět do našeho kraje, snaha přiblížit je našemu prostředí
a regionu.
Mezi prvními nabízenými je další zajímavý a užitečný pilotní
modul, který připravuje pro akademii agentura CzechInvest.
Zaměřuje se na podporu lokální ekonomiky. Zahrnuje 5 oblastí, které s rozvojem lokální ekonomiky úzce souvisí. Nyní vás
můžeme nalákat na zajímavé poznatky, například jak může obec
využít strategické plánování ve svůj prospěch, jak nalákat investora do své obce, v čem mohou být obci prospěšné živnostenské
zóny či jak mohou 5G sítě napomoci rozvoji obce.

Unikátní na republikové úrovní je modul
„Chytrá prognóza“, zacílený na práci s
demografickými a odvozenými prognózami
v procesu strategického plánování. Jedná
se o pilotní projekt, který připravujeme s
Univerzitou Karlovou, konkrétně s katedrou demografie a goedemografie. Účastník
kurzu se seznámí s nezbytností a zároveň
výhodami řízení lokálního a regionálního rozvoje, mj. také na základě výsledků
demografických prognóz doplněných o
výsledky modelových projekcí a prognóz
či projekcí od nich odvozených. Účastník
se naučí pracovat s uvedenými prognostickými a analytickými výstupy, orientovat
se v základních zdrojích demografických

Mezi prvními spuštěnými kurzy je modul zaměřený na podporu
sociálního podnikání. Nabízíme interaktivní e-learningový kurz
Základy integračního sociálního podnikání, přednášky, praktické
ukázky ve formě exkurzí a poradenství. To vše realizujeme v rámci poradenského centra na podporou sociálního podnikání, které
funguje v rámci naší rozvojové agentury Centrum investic,
rozvoje a inovací (CIRI), která je zároveň garantem Akademie
Chytrého regionu. Účastníci se seznámí s principy sociálního
podnikání, naučí se, jak správně nastavit obchodní procesy, jak
zvládnout oblast právní a daňovou, které jsou v sociálním podnikání specifické či jak funguje integrační personalistika. Modul je
určen pro kohokoli se zájmem o téma sociálního podnikání z řad
veřejného či soukromého sektoru.

dat, porozumět základním strukturálním
a vývojovým pravidelnostem reprodukce
obyvatelstva, odhadnout žádoucí vývoj
obyvatelstva a možnosti ovlivnění tohoto
vývoje. Kurz je určen pro zástupce obcí s
rozšířenou působností.

Můžete se přihlásit také na další moduly, kde se dozvíte, co je Koncepce
Královéhradecký kraj – Chytrý region
nebo jaký je smysl a poslání Regionální
stálé konference.

Proč zrovna Akademie Chytrého regionu?
Naší ambicí je navázat na již probíhající výstupy velkých projektů a vzdělávaní
(např. SMART Česko) a na příkladech našeho kraje představit zejména municipalitám, jak lze chytře a smart rozvíjet obce a region. Specifikem našich kurzů je tedy
územní průmět do našeho kraje, snaha přiblížit je našemu prostředí a regionu.
Budeme připravovat další moduly podle vašich zájmů!
Napište nám na email chytryregion@chytryregion.cz.

ROZVÍJÍME NÁŠ KRAJ – AKADEMIE CHYTRÉHO REGIONU

Zveme vás do naší Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje

