Organizační část
Datum a místo konání: 26.-27. června 2014, Centrum Vzdělávání Dvorana – Karlovy
Vary, Chebská 44, 360 06, Karlovy Vary, www.hoteldvorana.cz , Free WiFi
Doprava: Individuálně (parkování je zajištěno v areálu).
V případě potřeby lze využít konferenčních a asistenčních služeb organizátora konference,
společnosti MIM Consulting s.r.o.
Ubytování: Zajišťuje si a hradí každý účastník individuálně v Centru Vzdělávacích služeb
(heslo IMPA2014). Ubytovací kapacita zajištěna

Konferenční servis:
Bc. Helena Duffková – Event manager
MIM Consulting s.r.o. (regionální zastoupení)
Slepá 476
331 51 Kaznějov, Plzeň - sever
tel.: +420 774 534 450
e-mail: helena.duffkova@openmim.cz
Ing. Martin Lukáš, Ph.D. – Zakladatel a iniciátor konference
MIM Consulting s.r.o.
Jeremenkova 1171/102b
140 00 Praha 4 - Podolí
tel.: +420 731 137 393
e-mail: martin.lukas@openmim.cz
ing.Tomáš Vyoral – Medializace a marketing konference
JustC s.r.o.
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
tel: +420 739 019 191
e-mail: tomas.vyoral@justc.cz

www.openmim.cz/impa2014/
www.facebook.com/impa2014
Odborný mediální partner

V prosinci 2013 proběhla konference EuroRegio2013, fotogalerii této konference najdete
na www.openmim.cz/euroregio2013/cz/gallery

Pozvánka
na konferenci IMPA®2014
Rozvoj informační společnosti v česko-německých regionech, trendy a projekty
ICT v programovém období 2014 -2020
Koference se koná po záštitou PaedDr.Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje

Pořadatel:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz
Spolupořadatel:
Západočeská univerzita Plzeň
Univerzitní 22
306 00 Plzeň Bory – Zelený trojúhelník
www.zcu.cz
Organizátor:
MIM Consulting s.r.o.
Jeremenkova 1171/102b
140 00 Praha 4
www.openmim.cz
Speciální partner:
Centrum Vzdělávání Dvorana (CVD s.r.o.)
Chebská 44
360 06 Karlovy Vary
www.hoteldvorana.cz
Mediální partner:
Časopis Moderní obec
moderniobec.ihned.cz
Regionální Deník
karlovarsky.denik.cz

Vážená paní / Vážený pane,
®
zveme Vás pozvat na česko-německou konferenci IMPA 2014, pořádanou Karlovarským
krajem ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a s MIM Consulting s.r.o.
Konference se koná dne 26. - 27. června 2014 od 9 hod. v prostorách Centra Vzdělávání
Dvorana v Karlových Varech (www.hoteldvorana.cz). Registrace od 8.30 do 9.00 hod.
Tematicky se konference zaměřuje na prezentaci praktických projektů informační
společnosti v česko-německých regionech, trendy ICT v období 2014 -2020, rozvoj ICT
vzdělanosti v západočeském regionu, eGovernment a SMART Administration, bezpečnost,
GIS, inovační přístupy v ICT v regionálním rozvoji za více než desetiletí ČR v EU.
Konferenčními tematickými okruhy jsou:
Informační management ve veřejné správě - využití potenciálu ICT v ČR
eGovernment a jeho trendy 2014+
eLearning v prostředí veřejné správy
eHealth – koncepty a strategie na krajské a městské úrovni
Geografické informační systémy – digitální katastrální mapy veřejné správy,
Bezpečnost a „kybernetický zákon",
Projektové a programové řízení – PRINCE2, MSP, IPMA, PMI
Dopravní informatika a telematika
Cloud Computing (užití ve veřejné správě, klady, zápory, náklady)
ICT ve výuce vysokých škol, trendy, vliv na uplatnění studentů na trhu práce
Procesní řízení informací krajů, měst a obcí - integrace IS krajů
Věříme, že Vás tato aktuální problematika osloví, a rádi Vás uvítáme na konferenci.
Simultánní tlumočení do / z německého jazyka je zajištěno. Blíže www.openmim.cz/impa2014.
Těšíme se na Vaši účast

JUDr.Martin Havel
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
pro investice, grantová schémata,
projektového řízení, informatiky a legislativy

prof.ing.Josef BasI, CSc.
Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Petr Navrátil
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
pro dopravu, silniční hospodářství
a regionální rozvoj

Ing. Martin Lukáš, Ph.D.
Iniciátor konference
MIM Consulting s.r.o.

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI IMPA®2014
www.openmim.cz/impa2014/
Příjmení, jméno, titul: ..........................................................................................
Funkce: ...............................................................................................................
Tel.: ............................... Fax: ............................ E-mail: ..…..............................
Organizace/firma: ................................................................................................
Adresa: ..................................................... PSČ: .................................................
IČO: ............................................. DIČ: ...............................................................
Konferenční vložné
pro registraci do 14.5.2014 a do
Oba konferenční dny včetně společenského večera
990,-Kč
1. konferenční den SE společenským večerem
800,-Kč
1. konferenční den BEZ společenského večera
600,-Kč
Kapacita míst je omezena. Občerstvení

a kulturní

doprovodný

15.6.2014:
1100,-Kč
900,-Kč
790,-Kč

program jsou zajištěny
(ceny uvedeny s DPH).

ANO

NE *)

na téma: …………………………………………….............
Mám zájem o uveřejnění článku do sborníku

ANO

NE *)

na téma:

*) zaškrtněte Vaši volbu

Mám zájem o přednesení přednášky

shodné jako přednáška *)
jiné: ………………………………………….

(instrukce pro článek do sborníku Vám budou zaslány společně s fakturou)

Datum:

Podpis/razítko:

.....................................

............................................................

Ubytování v Centru Vzdělávacích služeb si hradí každý účastník individuálně (heslo IMPA2014).
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na regionální pracoviště MIM Consulting s.r.o., Slepá 476,
331 51 Kaznějov nebo nascanovanou na helena.duffkova@openmim.cz nebo se registrujte
on-line na www.openmim.cz/impa2014/registrace
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději týden před zahájením konference, tj. do 19.6.2014 na účet
č. 171993860/0300, ČSOB a.s., variabilní symbol = číslo faktury (zašleme ji po obdržení přihlášky).
STORNO PODMÍNKY: Po zrušení závazné registrace před konferencí se účtuje cena ve výši 30%
z konferenčního vložného. Při nedostavení se na konferenci se účtuje 70% z konferenčního vložného.

Program 5.ročníku IMPA®2014:
1.

Konferenční den: čtvrtek 26.června 2014
8.30 hod registrace
9.00 hod Dopolední část - Slavnostní zahájení
9.30 hod Blok hlavních přednášek I. (simultánně tlumočeno)
Úspěchy a pády ICT projektů západočeského kraje za dobu členství ČR v EU, trendy
a vize pro budoucnost (JUDr.Martin Havel, ing.Petr Navrátil, prof.Josef Basl)
10.30 hod Tisková konference pro pořadatele a přednášející
11.00 hod Blok hlavních přednášek II. (simultánně tlumočeno)
ICT projekty západočeského kraje, česko-německé ICT projekty, historie, trendy a vize
(ing.Petr Kulda, ing.arch.Jaromír Musil, ing.arch.Miroslav Michalec)
12.45 hod Raut – doprovodný program (exkurze po Centru Vzdělávání Dvorana)
13.35 hod Odpolední část – jednání v sekcích
Sekce A

Sekce B

Sekce C

Informatizace veřejné správy,
projekty SF / EU
(eGovernment, eHealth,
dopravní informatika)

Moderní a efektivní řízení
projektů ICT, optimalizace
procesů (metody řízení,
dobrá praxe)

Regionální znalostní společnost,
moderní komunikační platformy
v regionálním rozvoji (GIS,
digitální mapy, portály)

19 hod Společenský večer – diskuse a hudební program, promítání 2D a 3D filmu v kinosále

2.

Konferenční den: pátek 27.června 2014
8.30 hod registrace
9.00 hod Moderovaná jízda vlakovou soupravou RegioShark na trase Karlovy Vary Dvory – Horní
nádraží – Dolní nádraží a zpět
11.00 hod Moderovaná prohlídka ICT centra Krajského úřadu Karlovarského kraje
12.00 hod Slavnostní zakončení konference

