A jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2020 évi tervei
A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2011 óta rendszeresen szervezi
összejöveteleit, évente 2-3 alkalommal. A COVID-19 világjárvány miatt azonban a 2020 tavaszi
ülésünk elmarad. Eredetileg azt terveztük, hogy az ülésen tájékoztatást adunk az Erasmus+
program keretében folyó SMARTIES projektről, amely az okos város ismeretek terjesztését
szolgálja. Az alábbiakban összegezzük a project célját és jelenlegi készültségét, valamint
megadjuk a készülő tananyag szerkezetét.

A SMARTIES – Smart Skills Development projekt 2019-2021
A SMARTIES project témája az okos települések. Az okos város/falu koncepciója rendkívül
széles és összetett, ami a települések önkormányzata számára megnehezíti a koncepció
befogadását és megvalósítását. A project célja ezért egy képzési anyag megalkotása olyan
szakemberek, oktatók számára, akik az önkormányzatokkal együtt dolgozva segítik az okos
megoldások sikerre vitelét. A SMARTIES tananyag a projektben résztvevő öt ország (Szlovákia,
Dánia, Olaszország, Litvánia és Magyarország) ezirányú önkormányzati tapasztalatainak és
igényeinek figyelembevételével készül. A tananyag tervezett moduljai az alábbiak:
A) Az okosváros-koncepció
Modul 1 – Az okos város mibenléte
Modul 2 – Okosváros stratégiai alapelvek
Modul 3 – Az okosváros-ökoszisztéma felé
B) Egy okos város tervezése és megvalósítása
Modul 4 – Egy okos város fejlesztésének tervezése
Modul 5 – Egy okos város finanszírozása
Modul 6 – A városvezetés szerepe az okos városokban
Modul 7 – A lakosság szerepe az okos városokban
Modul 8 – Egy okos város megvalósításának menedzselése
C) Okos megoldások okosváros-kulcsterületenként
Modul 9 – Okos IKT infrastruktúra
Modul 10 – Okos városigazgatás
Modul 11 – Okos városi környezet
Modul 12 – Okos közlekedés
Modul 13 – Okos energetika
Modul 14 – Okos életvitel
D) Összegzés
Modul 15 – Az okos város mesterterv
Jelenleg az egyes modulok témavázlata elkészült és egyeztetett, megkezdődött a tananyagok
részletes kidolgozása és online oktatási platformon való alkalmazásának előkészítése. A
project 2021-ben fejeződik be. Magyarországot a projektben a BME EIT képviseli.
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