Německo-české kooperační fórum
Technologie pro Smart City 2018
Chytrá řešení pro města budoucnosti
Praha, 27.11.2018

Přijměte pozvání
Jménem německého Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky si Vás dovolujeme pozvat k účasti na Německo-českém kooperačním
fóru, které je věnované technologiím pro Smart City. Řada odborných přednášek a příspěvků od uznávaných německých a českých expertů
představí chytrá řešení pro města budoucnosti. Bohatý program završený předáním ocenění v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2018
nabídne i dostatek prostoru pro individuální rozhovory, výměnu zkušeností a navázání spolupráce v oblasti obchodu, výzkumu a vývoji nových
produktů pro chytrá města. Kooperační fórum je určené pro zástupce veřejné správy, svazů, spolků a institucí působících v oblasti Smart City
a pro zástupce podnikatelské sféry nabízející inovativní řešení pro rozvoj chytrých měst.

Podmínky účasti






Účast na konferenci a individuálních B2B jednáních je bezplatná
Konference bude simultánně tlumočena – čeština/němčina
Jednání v rámci B2B rozhovorů je možné vést v německém, anglickém nebo českém jazyce – k dispozici bude tlumočník ČJ/NJ.
Kapacita je omezena, prosíme o včasnou registraci, nejpozději do 15.11.2018 prostřednictvím následujícího kontaktu:
Přihlašovací formulář
V případě dotazů se obracejte na zástupce organizátorů, pana Jiřího Suchardu, sucharda@sunebono.cz, 602 882 773

Němečtí účastníci a jejich firemní profily:

Organizátoři a partneři:

Podnikatelská cesta do České republiky – Technologie Smart City
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Předběžný program:
Úterý, 27.11.2018: 10:30 – 18:00 hod
Prezentační konference, vyhlášení soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018, B2B rozhovory
ČVUT, budova ČIIRC, sál Penthouse - 10. patro, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha, Mapa lokality
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Registrace účastníků
Zahájení konference
Prof. Vladimír Mařík, Česko-německá spolupráce na příkladu budovy a projektů ČIIRC
Rebecca Kašēns, vedoucí Hospodářského referátu a Referátu pro vědu a výzkum Velvyslanectví SRN v Praze
Smart City v reálném prostředí: First Lessons Learned
Beate Albert, Vedoucí odboru Smart City ve společnosti Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH
Tematický blok I: Datový management: Příležitosti a rizika pro koncept Smart City
Služby pro zlepšení kvality servisu v reálném čase
Ringo Großer, CIO, Spectos GmbH
Plošná data kvality ovzduší - pro zdravá a zelená města
Janina Stork, Project Manager / Business Development, Hawa Dawa GmbH
Smart City projekty v ČR - příklady z praxe
Pavel Vokáč, Radim Ševčík, Smart City Innovations Institut, z.ú.
Německo-česká pódiová diskuse
Přestávka na oběd a networking
Tematický blok II: Digitalizace a systémy pro efektivní plánování a řízení provozu a infrastruktury
Projekty Smart City ve spolkové zemi Sasko - příklady z praxe
Lukas Rohleder, Energy Saxony e.V.
Optimalizace městské dopravy a nové služby v mobilitě vycházející z online-dat
Dr. Robert Schönduwe, Product Development Mobility & Location Analytics, MotionTag GmbH
Smart Emergency Vehickles – digitální optimalizace mobility pro vozy IZS ve Smart Cities
Wolf Peter Zeplin, předseda představenstva, SMEV AG Smart Mobility Evolution
Chytrá řešení pro elektromobilitu – dobíjecí infrastruktura – od hardware až po vyúčtování spotřeb elektrické
energie
Dr. Andreas Zumschlinge, jednatel, Parkstrom GmbH
Smart Telematik – řešení pro procesy asset managementu v logistice
Thomas Wiedermann, jednatel, Asto Telematics GmbH
Německo-česká pódiová diskuse, shrnutí konference
Networking
Slavnostní předávání cen mezinárodní soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018
Networking a kooperační rozhovory B2B
Ukončení konference

Organizace
Německá společnost, působící od roku 1999 v oblasti mezinárodního poradenství, podporující malé a střední
podniky a instituce při působení na zahraničních trzích.

Poradenská a inženýrská společnost, která se specializuje na projekty mezinárodní spolupráce zejména v
oborech trvale udržitelné energetiky a mobility.

Nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří os ve vazbách na ekosystém SMART CITY (SC) - otevřené
platformy odborníků, dlouhodobé metodické standardizace různých přístupů a vývoj specifických produktů z dílny SCII.

Spolu s našimi partnery se těšíme na Vaši účast !!!

