
CO JE AKTIVNÍ MĚSTO

Aktivní město je moderní on-line řešení 
propojující obce a města se svými 
občany. 

Můžete si ho představit jako intranet nebo 
sociální síť, ve které radnice a další subjekty 
nabízí celou řadu služeb obyvatelům. 

Obsahuje nástroje pro správu a čerpání 
finančních příspěvků účelově vázaných 
na�konkrétní, radnicí podporované oblasti,
e-shop s nabídkou volnočasových aktivit, 
informační portál pro odběr novinek ale i 
platformu pro podporu komunitní činnosti, 
participativního rozhodování a řadu dalších 
funkcionalit.

MĚSTSKÉ VOUCHERY

Klíčovou komponentou Aktivního města je on-line 
systém virtuálních poukázek, které mohou města 
a�obce nabízet svým občanům a které lze použít 
pouze na�konkrétní, radnicí definovaný účel.

Tento nástroj lze využít v celé řadě projektů. Ať 
už�se jedná o programy na podporu sportovních 
aktivit dětí, příspěvky na�mimoškolní vzdělávání 
nebo třeba distribuci finančních prostředků 
na�nákup zdravotních pomůcek pro seniory. 

• registrace uživatelů i poskytovatelů, příjem 
žádostí i distribuce poukázek probíhají on-line

• nákup je realizován elektronicky nebo 
prostřednictvím QR kódů

• na základě těchto evidovaných transakcí jsou 
zapojeným poskytovatelům služeb/zboží 
uplatněné poukázky propláceny  na�jejich 
bankovní účet
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JAK TO FUNGUJE
KROK ZA KROKEM

 1. registrace občana do Aktivního města

2. automatické ověření jeho identity vůči 
Registru obyvatel

 3. žádost občana o příspěvek

 schválení žádosti a vygenerování 4. 
elektronického voucheru 

 uplatnění elektronického voucheru 5. 
u�registrovaného poskytovatele

 6. úhrada realizovaných transakcí:
radnice g Up ČR g poskytovatel
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HLAVNÍ PŘEDNOSTI

snadné nasazení, minimální pořizovací náklady a •
zabezpečený provoz na našich vlastních serverech

flexibilní konfigurace pro širokou škálu projektů •
přesně podle potřeb města nebo obce

transparentní, adresná a administrativně •
nenáročná distribuce finančních příspěvků

pouze reální, ověření uživatelé s možností jejich •
přímého a cíleného oslovení

uživatelská podpora 24/7, zázemí call centra •
s�profesionálně vyškolenými operátory

přehledné statistické výstupy o aktuálním stavu •
probíhajících programů, chování uživatelů, 
uskutečněných transakcích a zájmu o nabízené 
služby

možnost pokročilé analýzy dat, filtrování, časové •
řady, demografické ukazatele a geografické 
souvislosti


