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Stručné shrnutí projektu:
Mapový portál prahazitra.cz slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území hlavního města Prahy. Záměry různých velikostí, na různých
místech, v různých stádiích přípravy. Záměry soukromých i veřejných investorů. Od prvních nápadů, přes projekty v procesu přípravy, až po ty, které se
již dokončují na staveništích.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Účelem mapového portálu prahazitra.cz je přinášet a systematizovat základní informace o územním rozvoji hlavního města, nikoliv hodnotit a posuzovat
zobrazené projekty.
Cílovou skupinou je především široká veřejnost - laická i odborná. Cílíme zejména na obyvatele Prahy, kteří mají zájem o rozvoj hl. města, či se například
zajímají o stavební záměry v jejich městské části.

Strategie:
Kurátorský výběr stavebních projektů týmem CAMP a následné oslovení konkrétních developerů s cílem vytvořit platformu, která shromažďuje důležitých
stavebních záměrů v Praze na jednom místě.
Na základě toho začala vznikat začaly vznikat podklady pro současnou aplikaci, kde návštěvník může nalézt základní informace o konkrétních projektech.
Jako první krok ke vzniku aplikace a jejímu úspěchu posloužila první výstava uvedena v Centru architektury a městského plánování se stejným názvem
"Praha zítra?"
Nasledoval vývoj samotné aplikace provázený dalšími výstavami, mediální podporou a doprovodným programem.

Nástroje a aktivity
- Samotná online aplikace
- Výstavy v CAMPu 
- Tiskové konference k výstavám
- Tiskové zprávy
- Sociální sítě CAMP a IPR
- Doprovodný program CAMP - přednášky, prezentace, vycházky po konkrétních lokalitách, informační kontejner IPR, který byl umístěn na několika
pražských akcích (Metronome festival...)
- Osobní kontakt - kurátoři CAMP

Výsledky:
Zvýšení návštěvnosti CAMPu 
Informovanost občanů a návštěvnost webových stránek
Větší zájem o městské plánování - díky tomu se v současnosti připravuje nová výstava "Praha zítra? Pražské priority", která se bude věnovat 25
nejdůležitějším projektům z oblasti infrastruktury, bydlení, parků, ulic a konverzí již existujících staveb.

Weblinky:
http://praha.camp/praha-zitra/info
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