TISKOVÁ ZPRÁVA

Mezinárodní konference IMPA® 2014 představí moderní ICT projekty
pro oblast veřejné správy a zdravotnictví
Konference má za cíl představit a nastartovat projekty z oblasti ICT ve veřejné správě západočeského
regionu v novém programovém období 2014-2020 a prohloubit českoněmeckou spolupráci
®

Karlovy Vary, 16. dubna 2014 – Pátý ročník mezinárodní konference IMPA 2014 se uskuteční
®
26. – 27. června 2014 v Karlových Varech (Centrum Vzdělávání Dvorana). Konference IMPA
2014 bude zaměřena na prezentaci praktických ICT projektů v západočeském regionu,
v některých německých krajích a seznámení s jejich ICT strategiemi (eHealth, eGovernment
2014+). Kromě osvěty v oblasti ICT je cílem i podpora místního rozvoje a prohloubení
spolupráce českých a německých regionů. V rámci konference proběhnou dvě desítky
odborných přednášek, tisková konference i uvolněný společenský večer
®

Cílem konference IMPA 2014 je vytvoření platformy pro prezentaci českých i německých krajů,
centrálních, krajských i městských orgánů české i německé veřejné správy a firem z oblasti ICT.
Součástí je představení praktických ICT projektů česko-německé spolupráce, seznámení s ICT
strategiemi Karlovarského a Plzeňského kraje i některých německých krajů (Bayern Thueringen,
Sachsen) a rozpracování eGovernment a eHealth na krajské i městské úrovni. Vzájemnou výměnou
poznatků o úspěšně fungujících projektech chce konference docílit zkvalitnění služeb veřejné správy
pro občany, dopravní informatiky a pomoci veřejné správě k vyšší efektivitě za využití nejmodernějších
technologií.
Posláním konference je zvýšení informovanosti a osvěta za využití praktických ukázek především
v oblastech:














Informační management ve veřejné správě,
eGovernment a jeho trendy 2014+
eLearning v prostředí veřejné správy
eHealth (elektronické zdravotnictví)
Geografické informační systémy (GIS) a digitální územně plánovací podklady
ePamátky/eSbírky v různých rezortech výkonu státní správy, samosprávy
Dopravní informatika a telematika
Integrace dopravních informačních systémů krajů (e-jízdné)
Bezpečnost ICT a "kybernetický zákon"
ICT ve vzdělání
Komplexní IS pro kraji zřizované organizace, města a obce
Procesní řízení informací krajů, měst a obcí
Projektové a programové řízení – PRINCE2 a MSP
®

Konference IMPA 2014 se zúčastní přední představitelé Karlovarského a Plzeňského kraje,
pracovníci z akademické sféry a vysokých škol, zástupci firem z oblasti ICT a odborná veřejnost.
Rovněž také odborníci na danou problematiku, z nichž mnoho bude přednášet a prezentovat úspěšné
projekty z různých oborů informatizace veřejné správy.
®

Konference IMPA 2014 je určena především starostům, členům krajských a městských
zastupitelstev, úředníkům, zástupcům neziskových organizací, zaměstnancům úřadů práce,
zástupcům českých a německých firem a také novinářům, odborné veřejnosti či studentům. Na akci
budou zajištěny simultánní překlady z/do německého jazyka. Zájemci o konferenci jsou srdečně zváni.
Meziregionální konferenci IMPA 2014 pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni a zakladatelem, organizátorem konference, společností MIM Consulting s.r.o.
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Více informací naleznete na webu http://www.openmim.cz/impa2014 nebo na níže uvedených
kontaktech:
Ing. Tomáš Vyoral
PR manažer

Mgr. Jana Pavlíková
Tisková mluvčí za Karlovarský kraj

Ing. Martin Lukáš, Ph.D.
Zakladatel konference

T: +420 739 019 019
E: tomas.vyoral@justC.cz

T: +420 354 222 130
E: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz

T: +420 731 137 393
E: martin.lukas@openmim.cz

Just Communication s.r.o.
Dlouhá 16
110 00 Praha 1

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

MIM Consulting s.r.o.
Jeremenkova 1171/102b
140 00 Praha 4

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době
devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Téměř 16 000 studentů si může
vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž
samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční.
Více informací naleznete na http://www.zcu.cz .
Karlovarský kraj
Je proslulý lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale
i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Spolu s léčivými prameny je kraj
bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. Karlovy Vary kromě toho prosluly
ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Z kulturní oblasti je to
především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších přírodních zdrojů jsou nejvýznamnější
zásoby hnědého uhlí na Sokolovsku a dále keramické jíly, které se zasloužily o vysoký počet výroben
porcelánu téměř po celém území kraje. Na světovém ohlasu našeho kraje se ale největší měrou podílí
zásoby minerálních a léčivých vod, které daly vzniknout již výše zmiňovaným lázním.
Více informací na http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/Stranky/karlov_kraj.aspx .
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