Pozvánka na konferenci praktických inspirací (nejen) pro veřejnou správu.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

V ŘÍZENÍ A ROZVOJI ČESKÝCH MĚST A OBCÍ
DATUM: 25. 10. 2021

MÍSTO: L IBEREC Technická univerzita v Liberci, aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Další ročník konference zabývající se využitím technologií při rozvoji agend veřejné správy přináší novou inspiraci, praktické zkušenosti a konkrétní
příklady z prostředí obcí, regionů a dalších organizací při optimalizaci, digitalizaci a automatizaci infrastruktury, dopravní obslužnosti, ve vlastním provozu,
energetice a souvisejících oblastech. Důležitou součástí je komplexní zabezpečení těchto technologií.
Akce se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci a radního pro řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů a územního plánování Libereckého kraje.

URČENO PRO:

CO SE NA KONFERENCI DOZVÍTE
	
Jak mohou komunikovat autobusy mezi sebou, se zastávkami a dalšími prvky MHD?
	
Jak provést robotizaci a automatizaci vybraných procesů agendy místních úřadů.
	
Jak budovat datové platformy a jejich aplikace.

Zastupitelé obcí a měst, vedoucí představitelé obcí
a jejich organizací, výzkumných organizací a škol, šéfové
IT a odborů regionální/strategického rozvoje obcí a firem.

	
Jak využít služby etického hackera. Jak poukázat na aktuální slabá místa
v kyberprostoru organizací a jak je s pomocí výstupů etického hackingu ochránit.

PARTNEŘI:

	
Jak využít krizové informačních systémy, jak ochránit měkké cíle.

Národní klastrová asociace, středoevropské uskupení CEDEG,
ARR - Agentura regionálního rozvoje, Liberecký kraj, Technická
univerzita Liberec

	
Jak může vhodné využití technologií napomáhat zdravějšímu životu a bydlení.
	
Asistovaný život pro seniory jako služba místní samosprávy.
	
Praktické ukázky vybraných, úspěšně nasazených technologických řešení, zkušenosti
z ČR i ze zahraničí.

VSTUP: ZDARMA

PROGRAM:
8:30 – 9:00 	registrace
9:00 – 9:10	Úvod Ivo Říha, viceprezident NCA
9:10 – 9:15 	Chytrý region Liberecký kraj Jiří Ulvr, radní Libereckého
kraje pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské
projekty, územní plánování a rozvoj venkova
9:15 – 9:25

Fenomén IoT/Smart City Zdeněk Plíva, děkan FM TUL

11:35 – 12:00	Bezpečnost organizace není pouze kybernetická
Martin Bajer, TTC Marconni
12:00 – 12:25	Není hacker jako hacker - etický hacking poukáže na
slabiny organizace Mikuláš Hrdlička, AEC
12:25 – 12:40	Coffee Break 2
12:40 – 13:05	Bezpečnost aplikací Michal Motyčka, ALEF/ F5

9:25 – 9:35 	Naplňování strategie chytrého regionu Libereckého
kraje Petr Dobrovský, ředitel, ARR

13:05 – 13:30 V
 yužití Security Operations Center ve veřejné správě,
bude doplněno

9:35 – 9:50	Datová platforma Hl. m. Prahy a její aplikace ICT
Operátor/Hl. m. Praha

13:30 – 14:10 	Oběd

9:50 – 10:15	Systémové řízení dopravy MHD – synergie projektu
C-ROADS Jiří Vítek, C-ROADS/O2

14:35 – 14:50	Digitalizace a udržitelná energetika na úrovni skupin
budov. Michal Kuzmič, ČVÚT UCCEB

10:15 – 10:45	Coffee Break 1
10:45 – 11:10

Z apojení IT řešení pro služby poskytované
samosprávami Radim Pracuch, Datasys

11:10 – 11:35

 obotizace, automatizace procesů v agendách úřadů,
R
bude doplněno

14:10 – 14:35 	Smart City na prahu domu Michal Hozák, T-Mobile

14:50 – 15:00	Chytré technologie ve výuce na TUL Lenka KoskováTřísková + Miloš Hernych, TUL
			15:00 konec akce

PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI do 22. 10. 2021 přes digitální formulář na stránkách: ZDE
KONTAKT: Petra Polášková, email: polaskova@nca.cz, Tel: 732 537 624

