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Konferencja
Konference
Wydarzenie online
Akce on-line

GIS jako strategiczne narzędzie w każdej gminie
wymiana polsko-czeskich doświadczeń

GIS jako strategický nástroj pro rozvoj měst a obcí
výměna polsko-českých zkušeností

10.00 - 10.10

Powitanie uczestników / Přivítání účastníků

10:10 - 10.30

Wykorzystanie GISu do nowoczesnego zarządzania miastem i gminą
Využití systému GIS k modernímu řízení měst a obcí

10:30 - 10:50

Model 3D Pragi i jego wykorzystanie do Planu Metropolitalnego stolicy Pragi
3D model Prahy a jeho využití pro Metropolitní plán hlavního města Prahy

Jiří Čtyroký - Institut plánování
a rozvoje hl. m. Prahy

10.50 - 11.10

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej 10 gmin zachodniej części
woj. Dolnośląskiego – innowacyjność dzięki współpracy
Integrovaný systém územních informací na území 10 obcí v západní části
Dolnoslezského vojvodství

Monika Rutyna - Urząd Miasta
Bolesławiec

11.10 – 11.30

Mapa jako pomocnik przy ratowaniu życia
Mapa pomocníkem při záchraně života

11:30 – 11:50

Ecorockowy Jarocin – strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju
z udziałem narzędzi GIS
Ecorokový Jarocin – strategické plánování udržitelného rozvoje prostřednictvím
nástrojů GIS

11:50 - 12:10

Wirtualna przerwa kawowa (czas na pytania do prelegentów)
Virtuální coffee break (čas na otázky přednášejícím)

12:10 - 12:30

Wykorzystanie GIS w mieście Tanvald
Využívání systému GIS ve městě Tanvald

Michal Štim - Město Tanvald

12:30 - 12:50

Wykorzystanie GIS w mieście Trutnov
Využívání systému GIS ve městě Trutnov

Marek Hlíza - Město Trutnov

12:50 - 13:10

Wykorzystanie danych przestrzennych & modeli 3D budynków do planowania
działań na rzecz efektywności energetycznej / Využívání územních dat
a 3D modelů budov k plánování opatření v oblasti energetické účinnosti

Anna Nowacka – Europejskie
Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej NOVUM

13:10 – 13:30

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w administracji publicznej
Využití bezpilotních prostředků ve veřejné správě

Pavel Struha - Magistrát města
Hradec Králové

13:10 – 13:30

Wykorzystanie GIS w mieście Hlinsko
Využívání systému GIS ve městě Hlinsko

13:30 – 13:50

Wirtualny obiad (czas na pytania do prelegentów)
Virtuální oběd (čas na otázky přednášejícím)

Anna Pierzchała - ESRI POLSKA

Jana Leitgebová – Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje
Tomasz Ratajczak - Wydział
Planowania Strategicznego
UM Jarocin

Vladimír Zavřel - Město Hlinsko

Konferencja organizowana w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przy
współpracy z projektem TARGET-CE „Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG
Europa Środkowa
Konference je organizována v rámci projektu „Společně řešíme problémy”, spolufinancovaného Evropskou unií z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko ve spolupráci s projektem
TARGET-CE „Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” spolufinancovaného programem Interreg CENTRAL EUROPE a zaměřuje se na zvýšení energetické efektivity ve veřejné infrastruktuře.

